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ESIPUHE.
Suomalaisen Puolueen Valtuuskunb on katsonut tarpeelliseksi puolueen toimihenkilöiden, sanomalehtien y. m. kä.ytettäväksi yhteen vih koseell koota maassamme nykyään vaikuttavien
eri puolueiden ohjelmat. Sen jälkeen kUll 1samanlainen vihkonen viime
elokuussa julnistiin ovat oräiden puolueiden ohjelmat melkoisesti
muuttuneet ja joku silloin vielä olematon ryhmä esiintynyt omalla
ohjelmalla. - Muutamia edelliseen vihkoon otettuja ohjelmia on
tästä jätetty pois sen vuoksi, että niitä. kannattavat ryhmät eivät
nykyisessä vaalitaistelussa esiinny itsenäisinå.
Ohjelmat julaista.an tietysti siinä. muodossa, jossa asianomaiset itse ne ovat tämän vihkosen ilmestymiseen saakka tehneet
tunnetuiksi.

HelsingisSä joulukuun 27 P:llä 1906 .
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"Svenska Folkpartiet"in (Ruotsalaisen kansan·
puolueen) ohjelma.
(Suomennos).

Sittenkuin ruotsalaisen puolueen valtuutettuja oli kokoontunut Helsinkim toukokuun 20 ja 21 p:nä 1906 kes·
ku,,;telenlaan puolueen yhdist.ylUi s€'stä tulevaisuuden varalle.
päätettiin kokouksessa, että puolueen oli otRttavn n.imeksp.en
"Svenska Fotkpartiet'" (Ruotsalainen kansanpuolue), sekä,
Iykkäämällä seuraaviin puoJuepäiviin neuvottelu jäleUä olevista kokouksen päiväjibjestykseen otetmsta, mutta ajan
puutteen takia käsittelemättä jiiäll eisu~, kysymyksistä, hyväksyä allaoleva (puoluehallinnon sittemmin lopu llisesti
muodostama) ohjelma:

Svenska Folkpartiet'ln (Ruotsalaisen kansanpuolueen)
. ohjelma.
Ruotsalainen kansanpuolue tahtoo perustuslaillisena
puolueena edelleen niinkuin tähänkin asti puolustaa ja vahvistaa Snomen kansan perustuslamisin oikeuksia. Pyrkiessään tiihiin suuntaan astMaa puolue yhdeksi lö.himmistä päämääristäiin uuden hallitusmuodon vMtimuksen, laajennettnine
oikeuksineen kansaneduskunnalle erityisesti lainsäädäntöön
ja verotukseen nähden.

Kieli- ja sivistyskysymyksiä.
1. Nykyään voimassa oleva hallinnollista tietä syntynyt
kieliasetu-t kesäkuun 19 p:ltä. 1902 on korvattava valtiopäivien myötävaikutuksella syntyneelJii. kielisäännöksellii., joka
on rakennettava seuraaville pel1lsteme:
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että itse kullalciu· on oikeus omalla kielellään, ruotsiksi
tahi suolllek"i, kääntyä maan tuomioistuimen tahi muun
viranomaisen (" myndighet") puoleen sekä sanda samaHa kielellä pöytäkiljat, päätökset ja muut toimituskirjat;

että tuomioistuinte.n ja viranomaisten, joiden virkatoiminta käsittää ainoastaan yhden kunnan tahi useampia
kumia, joilla on sama pöytäkiljakieli, tulee keskinäisessä
("inbördes") kirjevaihdossaan käyttää kunnall ista pöytäkirjakit>ltä; mutta että kaikilla muilla viranomaisilla j» virkamiehillä on oikeus käyttää sitä kieltä, mikä kussakin el"ikoisessa
tapauk~essn paraiten edistäil kirjoitukselia tahi asiakiljalla
8ijottua tarkoitusta, tahi, jos niin tarpeelliseksi havaitaan,
l1.nnakkain kumpaakin kieltä.
2. K oska useimmiSil-a maamme kaupungeissa ja monissa
sen maalaiskunnissa molemmat kieliryhmät; ovat huomattavammassa määrä....sä edustetut, on oikeuden ja kohtuuden
mukaista, että kukin sellaisen kunnan .iäsen, joka jossakin
asiassa käyttää sen viranomaista tahi virkamiestä, saa toi.
mitUl:;kiljat, olkoot ne; mitä. laatua whansa, äidinkielellään,
ruotsiksi tahi suomeksi. Maan kunnat ovat täll)än mukaisesti katsottavat osaksi yksi- osaksi kaksi-kielisiksi. Säännöksi voidaan silloin asettaa, että kaupunki- ja maalaiskunnissa, joissa J,.-ielellinf'n väheID.Dl.istö muodostaa määrätyn
osan, ehdollisesti viidennen osan, tahi, jollf'. j se ole niin
suun, on luvultaan vähintään 2,000 henkilöä hengillokilj9itetusta väestöstä, on kunnallinf'n ·pöytäklljakieli jäljestet.tävä
tasruu voisuusperiaatteen pohjalle;
että muissa kaupungeissa ja maalaiskunnissa kunnallis~ma puytäkiljakielenä on se kieli, jota enemmistö kunnan
hf'ugillekiljoitetuista jäsenistä puhuu, mutta että yksityisellä
asianomistajalla tulee olla oikeus saada toimitu><ki ljat laillisesti pätevil.nä sen kielisenä käännöksenä, jota kieltä"hän on
käyttänyt tahi jolla hän on pyytällyt saada toimituski ljat
suoritetuiksi, siinä tapauksessa että vähemmistö muodostaa
kymmenennen osan, tahi, jollei se ole niin suun, luvultaan
on vähintäiiu 1,000 henkilöä he.ngillekiljoitetllsta väestöstä,
ja tulee kunnan muutoin korkeim.m~ssa. mahdollisessa määrässä koettaa turvata vähemmistön oikeutta.
3. Pääsyä varten valtion virkaan sekä Sf'llaiSf'en kauplluginvirkaan, jonka. asettamiseen ("inrättande U ) vaaditaan
haIJituksen vahvistus, olkoon vastaisuudt'ssa kutRn tähänkin
asti hakijnan nähden voimassa laillinen velvoitus kyetä puheessa ja kiljoituksessa esteet.tömästi käyt.tamään molempia
kotimaisia kieliä.
.

Ruotsalainen karuanpuolllc.
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4. Maan ruotsia puhuvan väestön täytyy ehdottomana
tarptlenaan ("kraI") pitää kiinni vaatimuksesta, että. opetusta
sen lapsille kaikessa vastaisuudessa annet.lan heidän aidinkielellään, ei ainoast.aan kansakouluissa, vaan myöskin korkeHmlllili~a, valtion niin hyvin opillist~ kuin ammattisivistyst.'i.
varten todellisen tarpef'.D mukaan ylläpitämissä. oppilaitoksissa.
5. Ruotsalaisille yksityisille oppilaitoksille on maa,...
kunnan · kielellisietä olosuh,teista riippumatta myönnettävä
vl\ltioapua, laskemalla luokkaa kohti kohtuullinen alin keskioppilasluku, esimerkiksi kymmenen, älkööukä tällaiselta oppilaitokselta avustusta riistettäkö, ennenk1lin monivuotinen
kokemus on osoittanut, että vahvistettua keskilukua ei enää
saavuteta.
Valtioavu.ll perusteet ovat laissa määrättävät:
6, Ruotsalaisia kansanopistoja sekä muita sivistysyrityksiä ja sivistyslaitoksia tulee valtion kannattaa samoilla
perusteilla kuin suomalaisiakin.
7. Yliopist.onopettajan velvollisuus tuntf'a myöskin
ruotsin kipli on laissa säädettävä, täydentämäJlä voimassa
olevia heidän suomen kielen taitoaan koskevia määrä.yksiä.
Yliopistossa, polyteknillisessä opistossa ja muissa korkeimmissa oppilaitoksissa tulee opettajien itse valita opetuskie.
lensit sekä siilä vapaasti sopia keskenään ja opiskelevien
kanssa. Kuitenkin on henkilökohtainen opetus anne.ttava
oppilaalle tämän sivistyskielellä.

Y,hteiskunnallisia kysymyksiä.
1. Ruotsalaisella kansanpuolueella on pääeehtäviää.:n
maan ruotsalaisen väestön oikeuden ja edun puolustaminen.
"':::rit,yisesti tahtoo puolue työskennellä lähentymisen aikaansaamiseksi ruotsiapubuvan väestön ei; ainesten kesken ja
on luokkavast.akobtien tasoittami!>eksi koettava toimia koulujäljestelmän aikaansaamiseksi, joka olisi omansa säätyeroitukseen katsomatta kaikkiin kansankerroksiin välittämään
yleistä kansalaissivistystä. Tässä tarkoituksessa on siiltymistä kansakoulusta oppikouluun mith laajimmassa määrässä
helpotettava sekä pakollinen koulunkäynti ja valtioapua
kunnille määrättävä. 'l'ämän ohessa on käytännöllistä sivistystä)nahdollisimman laajalti edistettävä. myöskin kotitaloudellisella (nhnsligl<) alalla ja naisten ammateissa.

8

Ruotsalainen kan86l1puolue.

2. Koska erittäinkin l'uotsiapuhuvalle väesWlle on elinehto, että se pysyy maaseudulla kiintonaisesti asuttuneena
("horast"), ovat pikaisf't ja tehokkaat ;,oimenpiteet sen toimeentulon edistämiseksi ffillllllviljf>lyksf'ssii.jn muissa maamieselinkeinoissa erityisen tärkeät. 'l'ässiL bnkoituksessa on alempien ja. korkeampien oppilaitosten kautta mitä. suurim massa
laajuudef:sa tehtävii. mahdolliSf'ksi kehittyminen tähän kuuluville työaloille, osuu~toilUintaa edistettii,\'ä, ja . erityisiä
luottolaitoksia. muodostettava toivottavan maaohankinnan
helpottami>leksi sekä pikkuviljelyksen ja maamieselinkeinojen tukemiseksi .
Mutkallisuudet maan palstoittamisessa ovat yksinkertaistutettavat ja. jakotoimituksia helpotettam siten, t>ottä valtio
ottaa auol'ittaakseen melkoisen osall kustannuksista sekä suu~
remJllilSsa määrässä kuin tähän saakka tyydyttää maanmittauslaitoksen ajanmukaisekai kehittämisen tarvetta.
3. Vähävflraisemmille on mamllohkomiseu kautta mMn·
omistaminf'u täydellä omistusoikeudeJla tehtävä mahdolliSf'ksi
sekä samoin vuokl'alainsäiidännön uudistuksen kautta tilaisuutta valmistettava pysyväisempien vuokl'austen sMmjst'en,
ja on vel'onvähennyksen ("skattefönnedling") kautta, erityis"sti lanuikkopitäjissä, huojennusta hankittava maataviljelevän
väestön verokuol'maan.
4. Työlle ruotsalaisen väesWmme kohottam;seksi henkisessä ja taloudellisessa suhreessa, sen vllltiolliseksi her;lttämiseksi sekä lUotsalaisen sivistyneen luokan ja ruotsalaisen
yäestön syvien rivien välillä olevan kuilun tasoittflmiseksi
tulee niin hyvin Ruotsfllaisen kunsanpuolueen kuin itse
kunkin sen jäsenen omiswa E'olävän ja_toimehikkaan harrastuksonsa, tiedossa että tämäkin on työtä koko isänmaan
hyväkSi.
5. Tunnustaen SRillfln oikeuden naiselle kuilt miehflllekin valtio~ ja yhteiskuntaelilmään vaikuttamiseen nähden,
tahtoo Ruotsalflinen kansanpuolue edistiiä "f'Haista naisen
aseman oikt'udellista ja taloudellista uudesw.an muodostamista avioliitossa, Pf'rhE'essii, kuunussa ja valtiossa, joka on
sopusoinnussa hiinan valtiolllsf'ssa suhteessa täysiikäiseksitulonsa kanssa, tässä. val\'oeo kaikkitjfi naisten etuja yhteiskunnalliseen asemaan ka~matta.

R!lQ($llf(jin~n kanBanpuolu~.
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Is~nmABllisenl;t puoiuoona Ruotsalainen kansanpuolue
paheksuu kaikkea esiintymistä, niin asiaan kuin tapaan
niihden, mikä syyllä voitai~iin katsoa olevan omansa hf'rättämäiin vihamielisiä tuntf\ita mfl!\D molelnpif'D kansallisuuk.
sif'n välill e ja heikontamaan .\' hteeoklluJllvaifluud<>n tunotllta
niiden kesk.·o, sekä on valmis vi lpittömään y hteistyöhön
muiden ajfltusryh ll den kanssa kysymyksissä, joissa mielipiteet tarkoitus perästä ja keinoista sen saavuttamiseksi voivat yhtyä.
MuiiJt. Ruotsalaisen kansanpuolueen keskuudeS!;3. on esiintynyt
jonkunlainen ~,'a:;e lnmisto"-ryhm1t. joka on tarkemmin rnlULriwllyt
k"ntaansa erinll.i!;iin yhw,,,kunnallisiin llui1is1uskYl>J'IDyksiin nähden.
Mutta. kun tämä ~va.semmbto· ei vaaleissa esiinny itsenäisenä puolueena, ei sen erikoisohjelmaa ole tlthll.n otettu.
Suomal. Puoluun kanBlia.

ll.

Nuorsuomalaisen eli perustuslail1is-suomenmielisen

puolueen ohjelma.

HyVäksytty puolueen edustajakokouksessa, jouluk.
9 ja 10 p:nti. 1906.

Puolue lausuu julki Syvällä vakaumuksenann, että Suomen kansan oikeudentunnon säilytTämisen ja siihen perustuvan kansallisen itsenäisyyden lujimpana tukena sf·kä rauhallisen uudistustyön edellytyksenä on tarkka IniHisuuden
ja oikeusjäTjestyksen noudattaminen. Tästä johtuu
1) ettei kenelläkään kansalaisella, ei yksityisellä eikä
virkamiehellä, ei ylhäisellä eikä alhaisella, ole oikeutta minkään syyn vUljolla taikka hyvirD tarkoitusperien rumrssä
poiketa laista, olkoonpa se yhteiskunnallista tahi valtiollista
luonnetta;
- ,
2) että puolue isänmaalliseksi velvollisuudekseen katsoo kanslIn oikeudentunnon ja valtiollisen kansallistajunnan
puhdistamisen, kohottamisen ja juurruttamisen ;
3) etU\, puolue kaikella tarmollaan työskentelee laillisuudAn ja oikeuden eteen eikä lakkaa vaatimasta laillisuuden
palauttamistl\ maahamme, ennenkuin se toteutuu koko laajuudessaan, kaikilla vfil~iohallinnon Ja o!keudenkä'ytö~ fi.loilla;
.
4) että puolue VOI ryhtyä valtlOlhseen yhte.Jstolmlllt-aan
ainoastaan sellaisten ryhmäin kanssa, jotka täydelleen tunnust.lvat ja noudattavat näitä. sivoollisyyden ja oikeuden
periaatteita.
PerustuslakI uudistuksia.

Suomen valtio-oikeudellinen asema.
On saatava aikaan semmoinf'll perustuslakisäännös, joka
tarkoin mÄärittelee Suomen valti()-oikeudellisen aseman ja

Nuor8tlomalainl!fl puoitle.
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jonka sekä Suomen että Wenäjän lakinsäätävä vaItI, erikseen
hyväksyy.
Uusi

hallitusmuoto.

Uusi yhtenäinen ja täydennetty hallitusmuoto on Stultava aikaan, joka el'inäisissä tärkeissä kohdin laajento.n eduskunnan valtaa, säätiimiilJä muun muassa että eduskunta tulee
osalHseksi tullilaillsäätämiseen, valtion tulo- ja menoar viOJl
rnääl'äiimiseen kokonaisuudessaan sekii. yleensäkin koko val-'
tiotaloussuunnitelman hyväksymiseen.
Edesvastuulain täydellläminen.

Laki kansaneduskunnan oikeudesta. wrkastaa hallituksenjäsenlen virkatointen laillisuutta on siten täydennettävii,
että myöskin ministerivaltiosihteel'i ja hänen apulaisensa saatetaan eduskunnalle vastuunalaisiksi virkatoimistaan.
Korkein tuomioistuin.
Senaatin oikeusosaston sijaan on perustuslakiluontoisen
lain kautta asetettava erityinen korkein tuomioistuin, j01le
oikeusosaston nykyinen tuomiovalta on sii rrettävä ja jonka
kaikkiin jäseniin nähden erotlamal;tomuuden periaate on olevA
voimassa.
Hallinto"oikeudellinen tuomioistuin.
Hallinto-oikeud elli sten asiain käsittelemistä ja ratkaisemista varten on perustettava erityinen hallinto-oikeudellinen
tuomioistuin, jolle on ~ii rrettävä senaatin talousosasl;on nykyinen päätösvalta näissä asioissa .

. Virka miehistö.
Valtion virkakoncisto on tehtävä. yksinkertaisemmaksi ,
nopeammin toimivaksi ja valtiolle huokeammakai.
Virkavaltaisuua. esiintyköön se yleisöä vastaan tahi
pyrkimyksenä vetäytyi\ lain määräyksien noudattamisesta,

•

-
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on poistettava ja kansanvaltaisuuden periaate tälläkin alalla.
saatettava täyteen voimaan.
Kiel iohjel ma.

Puolueen yleinen kanta kieliasiassa.
Nnorsuomalainen puolue katsoo piiämääl'äkseen suomen
kielt"n kohottamisen maamme vallitsevaksi sivistyskieleksi ja
virallisrhi päiikieleksi.
Vallitsevaksi sivistyskieleksi suomen kieli ei voi päästä.
lainsäädiintö- ja valtiotoimin, vaan on sitä varten tfll'peen,
ett& kansalaiset tal'ffi9kkaasti ja suomalaisen kansallishengen
clähyWiminä.. toimivat suomalaisen sivi:,;t.y ksen vakaannutta·
miseksi ja kehittämiseksi.
Virkakieli ja opetuskieli on jäljestettävä oikeusperiaatteen
mukaan. Me, jotka tässä kohden äsken olemme venäliiisten
sOrtoa kärsineet, emme nyt, kun me suomalaiset määräiimn'le
Suomen oloja, saa virkakiE'lt'n ja koulujen avulla koett..'\a vä.kisin suomalaistuttaa ruotsalaista kansanainesta ; me emme
saa alentua niiden kansojE'n ja valtioide.n kannalle, jotka vä.hemmistön oikeuksia eivät tunnusta, vaan pakottavat kaiklaa käyttämään nvaltion" kieltä. Sen vuoksi on suomen
kieli oleva maan virallisena. pHäldf'lenä, mutta ruotsin kielelle
on turvattava oikeudenmukainen asema vähemmistÖn kielenä.

Kielilainsä.ädännön järjestely.

,

Suomf"Jl .ia l'uotsin kielen oikeus on turvattava sellaisilla Pf'l"UstuslaiI!- määräyksillä., jotka otetaan .u uteen hallitusmuotoon .
MiHlmme kieliolot ovat jiiJ:iestettävät eduskunnasta· riip]luvalla lainsäädännöllä, joka rakennetaan vä!·stön todellisten
kieliol~jen ]lohjHlle. Kielilainsäädännön perustana ede1leenJ.:in
on oleva kunnan kieli, joka vuorostaan asetetaan riippuvaksi
kunnan väestön todellisista kielisuhteisra, ja tämän mukann
jaetaHn maa yksikielisiin ja kaksikielisiin kuntiin . Suu remmat alueet k4tsotaan kaksikielisiksi, jos niihin kuuluu yksilan toiskielinp.n tahi kaksikielinf"ll kunta.
Virallisena kif'Jf"nä yksikielise11ii. alueella on alueen kieli.
Kuitenkin on yksityisellä oleva oikew; ,-altion (ei kunnan)
viranomaisille antaa kiljoituksia toisella kotimaisella kielellä.

Nuor811ollwlainen puolue.

Viranomaiset antavat päätöksellsä alueen kielellä; ainoastaan
siinä taprmksessa on tuomioistuimen pöytäkirja annettavfl
toisella kotimaisell;t kielellä, että asianosaiset yhtyvät sith
pyytämään tahi rikoksesta syytetty sitä pyytää.
Kaksikielisillä alueilla on varsinaisena virallisena kielpnii.
alueen asujanten-enpmmistön kieli. Kuitenkin on huomattava
1) että virftstojt'n välisessä kiljevaihdossa ylempi viranomainen
käyttää alemmfln vil'aJlomaisen kieltä, 2) että asia-. ja toimituskil:ioissa, jotka koskevat erityistä kuntaa, käytet.ään asianomaisen kUJUlan (tai sen vi).estön enemmistön) kieltä, 3) e'ttii.
toimituski,joissa, jotka annetaan yksityisille, käytetään sitä
kieltä, jota asianosainen tahi asianosaiset ovat pyytäneet tahi
kiljallisf'sti tai suullisesti käyttäneet.
Virastojen kielenä tulisi siis tämän mukaan olemaan
suomen kieli maan hallituksessa, kaikissa keskusvil'astoissa
ja kaikissa läänin hallituksissa sekä myös pienemmillä virkaalueilla, paitsi niillä, missä asujanten enemmistö on ruotsinkielinen.
Virkamiehiltä, joiden virka-alue käsittää koko maan,
vaaditftan täyde.llinen suomen kielen taito. Yksikielisellä
alueella vaaditaan virkamieheltä alueen kielen täydellinen
taito. Kaksikielisellä alueella vaaditaan asujanten enemmistön kielen täydellinen taito sekä tarpeellista vähemmistön
kielen osaamista. Yksikielisellä alueella vaadit.aan myöskin
tal'peenmukaista toisen kotimaisen kielen osaamista.

Puolueen uudist'usvaatimuksel kieliasiaan nähden
ovat siis edellisen mukaan seuraavat:
1. Kotimaisten kif"lten, suomen ja ruotsin, oikeus on
selvillä perustuslain määräyksillä turvattava .
2. Suomen kieli maan Suuren enemmistön kielenä on
eduskunnasta rjippuvalla lainsäädännöllä saatettava maan
viralliseksi pääkieleksi.
3. Virkamiehiltä on koko maata käsittävillä ja suomenkielisillä virka-alueilla sekä semmoisilla kaksildelisillit
alueilla, joissa enemmistö on suomenkielinen, vaadittava täydellinen suomenkielen taito.
.
4. Suomenkielisillä lapsilla tulee olla tilaisuus, milloin
riittävä määrä oppilaita ilmoM.autuu, sellaisissa kunnissa;
missä ruotsi on enemmistön ldl"lenä; saada kansakouluopetusta äidinkielellään ja päinvastoin. Oppikouluille annetaan
valtionapua ainoastaan siinä tapauksessa, että niissä on riit-

•

•
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tävä määrä koulun luonnolliselta al~eelta kotoisin olevia oppililita, joiden äidinkieltmä on koulun opetuskieli.
5. Yliopistossa, polyte:knillisessä. opistossa ja muissa
korkeakouluissa ovat kieliolot jihj estettävät sille kannalle,
että suomenkielisen sivistyk.s en oikeus ja suomenkipJisten
opiskelijain tarve tulee täydelleen tyydyt-etyksi, ja on siis
suomi niissä. tuleva opetuksen piHikieleksi. Kaikissa vaki·
naisesti edustetuissa aineissa on ehdottomasti annettava suomenkifllistä opetusta.
(j, Valtion on tehokkaalla avustuksella edisteUäväsuomalaisen sivistyksen kehittämistä, ja etenkin on suomenkielistä kiljallisuutta kannatettava kirjailijoille annetta~rilla apuja opintorahoilla.
Maalaisohj elma.

TilaUoman maalaisväestön aseman parantaminen.
'l'ilattomalle väestölle on sellaisella omistus- tai hflllintooikeudella, joka turvaa muan säilymisen tämän kansanluokan
käsissä, hankittava riittävästi viljelysmaata ynnä asuntotiloja
halpakorkoisten kuoletuslainain avulla, joita yarten tilattoman väestön lainarahastoon hetimiten on luovutettava tuntuvia lisävaroja sekä lainausliike saatettava tehokJ,;:aaksi ja
tarkoitustaan vastaavaksi.
~
Maan hankint.aa varten tilattomalle väestölle on sen
ohessa käytettävä kuninkaankartanot ja latokartanot, kruunulle kuuluvat sotilas- ja siviili viraston puustellit, kruunun
metsissä olevat viljelyskelpoiset maat ja suot, labjoitusmaiden kantatilat ynnä pappien virkatalot, huomioon ottamalla
kuitenkin, ettei seuralmntain, kirkon tai yksityisten oikeutta
loukata.
Tällaisten pieniviljelijäin maanviljelyksen ammattiopetuksesta on pidettiivä riittävää huolta sekä edistettävä heidän keskinäiselle vastuunalaisuudellren perustu vien luotto. laitosten syntymistä tarpeellisen liikepääoman hankkimiseksi.

Torppariolot.
Koska seikkaperäisemmän ohjelman esittäminen vaatisi
täydellisen lakiehdotuksen esiintuomista ja kun toiselta puolen ei ole tarkoituksenmukaista että valtiollinen puolue ryhtyy ennakolta päättelemään, miton käytäruiölliset yksityis-

NlAbfsuomulainen j)lwllle.
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kohdat olisivat jäljestettävät, lausuu puolue periaatteellisen
kantansa ilmaisemiseksi:
'l'Ol'pparien asen.liL on lainsäädiinnön kautta vakaannutettava ja heidän työnsli sekä vaivannäkönsä hedelmät heille
täydellisesti turvattavat, jossa t.arkoituksessa nykyiutln .maanvuokralaki on perinpohjaisesti ml1utettav~ ja j)al'annettava
sIihen suuntaan, että taloudellisesti heikomman oikeus tulee
tUl'valuksi sekä vuokramaksut kohtuullisiksi ja rahapel'us~
tet>lla määriteltäviksi. 'l'orppal'ien pyrkimystä päästä valtiolainain avulla vi ljelystilain omistajiksi on valtion ja kuutuin
puolelta edistettävä sekä hankit.ta.va heille tilaisuu::l kohottamMn ammattitaitoaan ja saamaan edullista liikeluottoa.

Toimenpiteet maatalQuden edistämiseksi yleensä.
Maanviljelystii ja kaikkia sen sivuelinkeinoja 011 VOImakkaasti edistettävä.
Ammattiopetusta ja neuvojatoimintaa on kaik illa maataloudeil. aloi!la lisättä\'ä, parannettava ja entistä enemmän
kansanomaiseksi tehtä\,a.
Maanviljelijäin ammattijärjestöä (ruaanviljelys- ja maamiesseuroja sekä erikoisia maataloudellisia ammattiyhdistykSiä) on edelleen kehitettävä ja tarmokkaasti kannatettava.
Osuustoiminnalliset periaatteet oVll;t täyteen arvoonsa
saatettavat ja maatalouden eri aloilla käytännössä. toteutettavat.
Luotto-oloj a maatalouden alalla on kaikin tavoin edistettävä ja pararinettava, niinhyvin sovel1uttamalla yksityisten keskinäisen \'astuuvelvollisuuden periaatetta kuin myös
valtion suoranaisilla toimenpiteilHi.

ManUaaliin pannun maan rasitukset.
AIanttaaliin pantua maata nykyään painavat yleiset rasitukset, niinkuin mannteitttlll. ja siltaill rakentaminen ja y lläpito sekä vankein kuljetus, ovat siltä poistettavat ja pantavat koko maan yleisill ä varoilla ylläpidettäviksi, sekä kyydinpito ja kestikievarilaitos järjestettävät mahdollisuuden
muk aan itsekannattaviksi tai, mikäli sitä ei voida saavuttaa,
On valLiovamja lisäksi käytettävä.
Manttaaliperuste verotuksessa on poistettava. ja maaomaisuuden verotus jä,:if'Stettävä sillä tavoin kuin verokysy mystä koskevassa ponnessa lausutaan.
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Maanmitlau8olot.
:hfflall jakoa ja osittamista nykyjään ehkiiis6\'ät mutkik.
kaat lakisäännökset ovat tehtävät yksinkertaisemmiksi ja
maanmittaustoimitukset nopeammiksi ja halvemmiksi.

Vaivaishoitorasitukset.
Kunmin vIlivaishoitor8f.1ituksrt ovat sopivalla tavalla
tasoitettavat sekä muun mliflssa valtion toimenpiwen kautw.
aikllnn saatavllll yleisen työkyvyttömyys- j!l. vanhuusvakuutuksen avulla huojennettsvat.

Metsätalous.
Voimassa oleva metsähIki on ensi tila~sa' prlrflUnf'ttava,

•

mikäli se ei tarjoa l'iittäviiä turvaa metsäpäi10man siiilymi·
selle t-Ii ehkäisee voimflpediisPIl ja yl,teistollninnaltisl'n
metsänhoidon nikannSlIsmista. I!:rity isf'sti on ffietsäliikkeen
ha ,joittaJain maan osto ja l;iiyHö lainsäädii.nnön kautta .iiil'j(>skttilvi~ ja rajoitRtt{wa spkä rikoslain silånnökset ulotettavat selltlisiin mt'wål,auppoihin, joissa osta.ia kl~yttliä hyväkseen myyjien joko tidämättömyyttä tahi tlhdinkot ilaa,

"

Työ väenkysymyksiä.

Kunta ja vallia työnantajina,
KHntain ja: erittäinkin \'altion, jolla on flUUl'et työlaitoko.et kuten rautalipt, tulee työnHnllljina työni~n oloja
koslawiin yhteislmnnallisiin panmnuksim nåhc\t)n kaydi~ kehityksen etilneniissä,

T yöväen$uojeluslaki __
/l 'yöyäf':i:tsuojeluslainsäädäntömme 00 ensi valtiopäiviiuusittava, jotbt työväen suo.ieleminr-n tehd!ls- ja
kii'sitöissä ja muilla oiidrll rinnalle asetetlavill!l lyöaloilla
saud,ulIl blrk{'mrual,si ja teholdwmnmaksi sekä yle.-:nsä työväkeen nähdf'o että f'rityisesti Insten, nnot'ten I,tenkilöiden
ja nnisten työhön nähden.
l{Hudt'llt~
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Hallituksen toim(>s~ on kaikenpuolinen selvitys työpäi vli.ll pituuden rajoittamisesta lainsäiidiintötoimin heti hankittava, ja on llIainitunlaiseen rajoitukseen niin pilln kuin

suinkin ryhdyttävä sellaisilla työaloilla, missä olosuhteet ja
tilasto sen ensi kädessä tal'peenvaatimnksi osoittavat,.

AmmattitarkastU$.
Lisäämällä ammattitarknsbjia, joiden nimittämiseen
tarkastuspiirin työvä"lle on osallisuus valmistettava, sekä
tarkast.ustoiminnan uudelleen jäl:iestämisel1ä on ammattitarkastus tehdas- ja käsityölaitoksissamme sekä niiden vertaigjlla työaloilla tehti,vii. tt-hokkaaksi.
Ammattitarkasffljien toiminnan valvomista varten on

erityinen työneuvosto perustettava, jossa sekä työnnntajat
että t.yöntekijiit ovat tasan edustet.tuina,

Tapaturmavakuutuslaki,
Voimassa oleva työväentapaturmaval..-uutusta koskeva
lalci on otettava yleensä kOljattavak si ja erittäinkin siinä
suhteessa, että se ulotptaan koskemaan useampia työaloja
kuin nykyään, että työnantajat velvoitptaan vakuuttflffitl8n
työvlikensä lmikkien tapatUl',mien varalta, jossa suhteessa
nykyisesSä laissa olevat poikkeukset., mikäli ne l"ivät koske
tahallisesti tUlltettun 11.lumiinyammaa, ovat poistettavat, f'ttä
f.apaturman korvaUllluliärät osittain korotetaan ja että sääde.tään perusoothwaksi vakuutusneuvosto tapaturmavahingon
arvioimista varten.
Ttjökyvyttömyys- ja vanhuusvakuutus,

Pakollinen työlcyvyttömyys- ja vanhuusvakuutus, jonka
yUäpitämiseen va.ltion ja työnantajan tuh.,e vakuutetun ohessa
ottaa osaa, on mitii pikim.min aikaanstl.atava.
Palkollissiiänt6.

Palkollissääntö on perinpohjaisesti uudistettava, jliljestAmällä. oikeussuhteet palkollisten ja heidän isantiensä välillä
tasallUolisiksi.
2
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Elinkeinolaki.
Ensi valtiopiiiväkaudella on -useista nykyisen olillkeinolakimme alaan kuuluvista kysymyksistä uudella njnnmukaisella elinkeinolailla t,gikka erit.yisillii. asetuksilla aiknrmsaatava
uudistettu lainsäädäntö erittäinkin seuraavissa kohdin:
Elinkeinojen kellittämistä. ja ammattilaisten etujen valo
vomista varten on säädettävä perustetta,-aksi työnantajain ja
työntekijäin edustuslaitoksia, ammattivaltullst.oja, joissa nämät molemmat ryhmät ovat samalla tavalla edustettuina.
'l'yönwkijäin ja työnantnjain välisten I'i itaisuuksien 80vittelemista jl\ ratkllisemista vmten on perustettava pysyväisiä soyintolaut.akuntia ja sovinto-oikeuksia.
Työntekijäin ja. työnantajain väliset joukkosopimukset
ovat laissa tWlllustettavat sitoviksi työsopimuksiksi ja työntekijäin osanotto-oikeus työsopimusten ja työpaikkain jäljestyssääntöjen la atimiseen on laissa säädettävä.
Ammattioppilaitten kasvatuksen jäljestlimisestä, paikanvälityksen hm joittamisesta elinkeinona, y. m. elinkeinolain
alaan kuuluvista seikoista. on niinikään ajanmukaisia säännöksiä. laadittava.
Naimisissa olevan naisen elinkeino-oikeutta on laajennettava.

Verotuksen uudistaminen.
Nykyiset välittömät verot ja ensi käde-ssä maavero ovat
poistettavat ja näiden verojf'n sijaan otettava yleinen progressiivinen eli asteettain kohoava tulovero ynnä sitä täydentävä omaisuusvero - perinWverokin siihen luettuna jättämällä Im.itenkin 'riittävän nlimman toimeentulomäär'.in
verottamatta.
Tämä uusi vl"rotus OJl pantava käytäntöön kansaneduskunnan hyväk...ymällä verolainsäiidiinnöllä, jonka tulee sisältää yksityiskohtaiset säännökset myöskin taksoituksesta.
Leimaverotus on järjestettävä siten. että lcilnamaksut
vähävaraisilta lievennetään tai poistetaan.
Kunnallisverotus on saateUa va oikeassa suhteessa vasl;aamaan vel'onalaisen maksukykyä.

Kunnallinen äänioikeus.
Kunnallinen äänioikeus on säädetW,\'i~ yhtäläiseksi jokaiselle täysi-ikäiselle, Suomen kansalaisoikeutta nauttivalle

!Nw:>rSlwmalaillclI puoltu.
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ja kWlllnllisveroja suorittavalle kunnan jäsenelle, ja. kuonallisissa vaaleissa suhteellinen vanlitapa pantava toimeen, jota
varten laajemmat kunnat ovat jaetta.vat tarpeellisiin iiänest;ysalueisiin.
Naisten asettamiseksi kunnallisasioissa samaan aselllaan
kuin miehet, on heille myönnettävä vaalikelpoisuus kaikkiin
kunnallisiin toimiin sekä aviovaimoille säädettävä äänioikeus
silloinkin, milloin kWlJlallisverot suoritetaan aviopuolisoiden
yhteispesästä. Jokaiseen kuntann on valtuusto asetettava.
Kunnan: valtuuston päätös erinäisissä asioissa, jotka
syvälti koskevat kaikkia kunnan jäseniä, mutta joidE'll taloudellinen merkitys niiden yleiseen kantavuuteen vel'raren on
vähäisempi, on, milloin asia. on sellaista periaatteellista laatua, että se voidaan ratkaista yleisellä kansanäänestyksellä,
alistettava yleisen äänestyksen alaiseksi, johon saavat ottaa
osaa kaiklci kunnan t~tysi-ikäiset jäsenet.

Paikallisen itsehallinnon laajentaminen.
Puolue lausuu tarpeelliseksi:
että hallitus asiallymmärlävillä henkilöillä paikallisen
it.sehallinnon laaj entamiseksi. valmistuttua ehdotuksen kuntaa
suurempien itsehallintopiirit>ll pemstamisesta manlmffill)e sekä
niiden eduskuntain asettamisesta valtion hallintoelimien yhteywen tahi sijaan; ja
että lakiehdotus asiasta. niin pian kuin suinkin valtiopäivillle annetaan.

Väkijuomalainsäädäntö.
Jo ensi valtiopäiväkautena. päätettävän lain kautta. on
alkoholijuomien ml1ahnn tuonti, valmistaminen ja myynti
muussa kuin teknillisessä tai lääketieteellisessä t.'lrkoituksElssa
kiellettävä.

Naisen oikeusasema.
Miehen edusmiesoikeus vaimoonsa. nähden on poistettava ja. siviililaki sen johdosta erinäisissä. kohdin muutettava.

Vaimon oikeus omaisuuden omistamisen ja hallinnon
suhteen sekä hänen rniläräysvaltansa lapsiinsa nähden on
laajennettava tasapuolisuuden periaatetta noudattnmalla.
Kouluohjelma.

1. Päiimäärånå on oleva yhtenäisen lawsalaiskoulu.u
aikaansaaminen, jonka pohjana on al6lIlpi ja ylempi kansakoulu, jatkona toiselta puolen kansakoulun jatkokurssit ja
kansanopistot sekä erinäiset ammattikoulut, ja toiselta. puolen oppikoulut, niistä haal'aantuvat ammattiopistot ynnä yliopisto ja muut korkeakoulut. Kaikkien koulujen tulee erittäin panna painoa kansalaiskunnon kasvattamiseen sekä kansallistunnon elvyttämiseen, ja pitää puolue oppikoultm järjesU>lyssä. välttämättömänä keskiköulujärjestehnliu toteuttamista. Käytännöllisyyden ja ruumiillisen kasvatuksen vaatimuksia on. f'ntistä suuremmassa määrässä otettava huomioon.
2. Jokaiseen maalaiskuntaan on 7-8-vuotisia lapsia
varWn pelllstettava kunnan hallinnon alaisia alempia kansakouluja. Sitä varten on kunta jaettava tarpeen vaatimiin
kou!upiil'eihin. Missä olosuhteet ehdottomasti niin vaativat,
saa alempi kansakoulu olla kiertävä, pysyen kuitenkin 1216 viikkoa paikassaan.
3. Ylempia kansakouluja on viipymättä perustettava
kaiT<kiin nykyisen asetuksen mukaisiin koulupiiroihin.
2. Yleinen oppivfllvoJljsuus sekä alempaan että ylempaan kansakouluun niihden on toimeenpantava., kaupungeissa.
heti ja maasfludulla. asteettain.
Jotta tämä ki~visi mahdolliseksi, tulee
a) kunnan hankkia. oppilaille ilmaiseksi kirjat ja muut
koulutarpeet sekä riittävällä avustuksella tehdä köyhien lasten koulunkäynti mahdolliseksi;
b) valtion antaa kunnille tehokasta kannatusta kansakoululaitoksen menojen suorittamiseen, erittäinkin 1) kansakoulurakennusten aikaansaamista. varten sekä ylemmille etl;.'\
alemmille kansakouluille. 2) oppilaiden koullltarpeiden hfl.Ukkimista. ja köyhien avustamista varten.
5. Alempien kansakoulujen opettajia varten on väliaikaisesti perustettava el·ityisiii. valtion ylläpiMmiä lwksivuotisia valmistussemillaal'ejn, kunnes voidaan alempien kansakoulujen opett.ajille asettaa samat kelpoisuusvaatimuksot kuin
ylempienkin kansakoulujen. Kansakoulunopettajain sivistysmäär1i. on kohotettava. Niin alemman kuin ylemmän kansa-
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koulunopettajiston palkkoja on korotettava ja valtion siihen
!Ulllettava tehokasta avustusta .
6. Valtion ttllee riittävästi kannattaa kansanopistoj!l
sekä. yhteiskunnallista vaJistustyötä täysi-ikäisiä varten .
7. Valtion on l'yhdyttävi~ toteuttamaan y hteiskasvatusaatetta, joko penlstamalla uusia yhteiskouluja tai ottamalla jo toimivia yksityisji~ yhteiskouluja huostaansa.
8. Yksityisiä tal'koitust..'\aJl ·v astaavia kouluja. sekä. kaupungE'.issa että maalla on riittävällä valtion avustuksella kannatettava. Yksityisille konluiUft on säilytettih'ä mahdollisimman suuri vapaus lukusuunnitclmåinsa jäljestämisessiL ~
9. L ukukausimaksut valtion kouluista ovat poistettavat.
10. Koululaki, joka käsittää. koulun jäljestelyn perinatteet, on saatava siilTetyl,si niiden lakien joukkoon, jotka
"iippuvat kansancduskunnasta. Kouluylihallilukseen on asetettava opettajiston ja yliopiston " valitsemia jäseniä ja opettajille taattava vaikutus koulua periaaHcC'lIisesti koakevrun
kysymysten ratkaisuun.
Raja-Karjalan kansansit;istys.
Valtion on erityisesti huolehdittava kansansivistyksen
kohottamisesta Raja-Kmjalassa ja tehol;kaalla raha·avulla.
avustettava kansakoulujen perustamista ja yllä.pitämistä näillä
seuduilla.

Kirkollisia kysymyksiä.
Uskonnonvapaus"
Eriuskolaislainsäädiintö o~ laajennettava yleisen "uskonnonvapauden periaatteen mukaan siten, että. kansahliset saavat vapaasti perustaa ja kannattaa kaikkia sellaisia uskonnollisia yhdysku ntia, jotka eivät loukkaa valtion yleisiä
fiiveellisiä I)f'riaatteita, ja että jokaiselle kansalaiselle myönnetään oikeus erota siitä kirkkokunnasta, johon hän kuuluu,
hänen tarvitsematta liittyä mihinkään toiseen kirkkokuntaan.
AvioliiUolainsäädiinW.
A.violiittoa koskeva lainsäädän tö on siten uudistettava,
että oikeudellisesti piitevii avioliitto voidaan päättäi~ joko vaI-
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tion VIranOmaisen välityksellä tai kirkollisella vihkimykselli\;
ja. ovat avioliitot merkittävät yleiseen siviilirekisteriin.

Kirkon ja valtion suhde.
Kirkon kaikki palvelijat ja vi.rkamiehet ' ovat tehtävät
oiio palkka-asioissa kuin muutenkin seurakunnista. eikä valtiosta riippuviksi.
HallItuksen nimitysoikeus n. s. keisarinpitäjässä on

lakkautettava.

Evanketisluterilaisen kirkon sisäinen järjestii ja
lcirkoltistaloudelliset 7. :ysymykset.
Kirkollisen lainsäädännön alalla on saatava aikaan edistyksiä vnpaamielisempään suuntaan, ja el'ittäin seurakuntien
oikeus papinvaalien suhteen- on laajennettava.
Yleinen, yhtäläinen ja viilitön iiänioikeus' on siiäde.ttävä
kaikissa kirkollisissa vaaleissa sekä kirkon kokouksissa, kuitenkin siten, että taloudellisista asioista päätettäf'ssä saavat
äänestykseen ottaa osaa ainoastaan veroa maksavat seurakunnan jäsenet.
Papiston palkkaus on uudestaan järjestettävä siten, että
pappien palkat tasoitetaan ja määrätään suoritettaviksi p:ysyväil:lest,i vahvistf'ttuina kohtuullisina rahapalkkoina.
Seurakuntain velvollisuus rakentaa ja ylläpitää pappiloita on lakkautettava. '
Pappilain maat ovat saatettavat enemmän tuloa tuottaviksi jakamalla ne joko perinnöllisesti vuokrattaviksi tai
täydellä omistnsoikeudella myytäviksi palstatiloiksi; kuitenkin voidaan, mis~ä se edulliseksi katsotaan, met8ämaa säilyt-·
tää seUI·akunnallisena yhteismetsänä.
Näin tavoin saadut pääomat ovat säilytettävät seurakunnallisena omaisuutena ja niiden tulot oVat ensi sijassa
käytettävät papiston palkkaukseen ja, mikäli niitä ei siihen
tarvita, muihin seurakunnallisiin tai kirkollisiin tarkoituksiin.
llfuist. Muutamilla tahoilla on nuorsuomalaisen puolueen keijkuudessa iltllaan~unut ~paikalJisia~ vaaliohjl.'lmia, jotka poikkeavat puolueen yleisesW. ohjelmasta. Näitä erikoisohjelmia, jotka tietysti ova~
vain tilap1l.isiksi syöteiksi katsottavat, ei ole tähän otettu.
Suoma1 . Puol.ueen kanslia.

•

1lI.

Sosialidemokratinen puolue Suomessa.
Ohjelma.
(HyväkRytty puolueliokotlkscssa Forssassa clok. 17-20 p:nä 1003).
Sosinlid ~mo kratin{'.n puolue Suomessa pyrkii samoin
kuin sosialidemokratisf'-t puolueet muissakin maissa vapauttamaan koko kansaa taloudellist>n riippuvaisuuden, valtiol~
lisen alaikäisyydeD ja ht»oki!JeD holhuun alaisuudcn kah leista.
Syvimpänä syyni\. kaik kialla huomattavaan kansojrn
työtätekeväin kerrosten SOl'l'onalaiseen aspmaan eivät ole
yksityiset valtiolliset laitokset, vaan se koko yhteiskunnallisen
elämän pt>-I'ustuks.. na oleva ja oloja täydt'llisesti vaUits~va
tosiasia, että tllotantovälika'ppaleiden omistaminen on tullut
yksien yksinoikeudf·ksi. S amalla kuin taloudellinen kehitys
on erottanut työvoiman omistajat, työväenluokan, tuotannonväJikappuleista, ori se saanut heidät mitä J'asksimpaan riip puvaisuuteen tuotannonvälikappaleiden omistajista - niihin
luettuina maan suu rtilojen omistajat ja lwpitalistiluokka joiden vsltiollisen ja taloudellisen vallan ilmestymi smuotona
nykyinp.n luokkayhteiskunta. on.
Yhä kohoava teknillinen edistys, y hä kasvava tuotannon
ja omaisuuden sekä kaiken taloudellisen vallan keskittyminen
kapitalistien, ja kapitalisti ryhmien käsiin vaikuttaa, että yhä
suuremmat joukot ennen itsenäisiä pil,lmteollislluden harjoittajia ja pikk utilal}isia menettävät tuotantovälikappaleensa ja
joutuvat milloin palkkatyo"läisinä, milloin palkattuina apulailainna, milloin velkataakan alai,qiksi sortuneina joko suorastaan tai välillisesti kapilalisieista riippuviksi. Köyhäli>:itön
joukko kasvaa ja samassa kasvaa myö~kin riistäminen y leensä,
jonka kautta. y hä laajempai n työtatekev1l.in kansankerrostf'o
elämänehdot joutuvat jyrkkään ristiriitaan niiden oman , yhä
nousevan tuotantokyvyn sekä sen kllutta syntyvlin yhteiskunnallisen varallisuuden paisumisen knnssa. Tätä kehitystä
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jouduttavat ja jyrkentävät kapitalistisen tuolnntotavan yhtenäisyydpopuutteest.a. joht.uvat liikepulat sekä niitä seuraava
työttömyys ja kurjuus.
Mutta kuta enemmiin kapitalismin kPchitys kartuttaa.
köyhälistöä, sitä enemmän sitä pnlwtetaan ja tehdtiiin kykeneväksi taisteluun kapitalismin kehitystä vastaaa. Yksityistuotllnnon syrjäytYI/linen tekee yksityisomisluksenkin taryeetlomaksi ja Mhingolfiseksi samalla kuin kt'hitYE luo välttämättömät henkiset ja Ilineelliset pdellytykset uusille yhteistuotantomuodoille, joiden perustuksena on, että yhteiskunta
omistaa tuotannonvälikappaleet. Samassa kohoaa köyhälistö
itsetietoiseksi siitä, että sen täytyy kannattaa ja jouduttaa
tätä kehitystä, ja et.t:.ä t.uotannon väliknppaleiden si irt.ymisen
yksityisomaisuudesta kansan omaisuudeksi tulee olla sen päämääräni~. valtiollisen vaikutusvallan valloit.taminen keinona
sen taistfolussa työväenluokan vapauttamiseksi. Ainoastaall
luokkatietoisuutf'en herännyt ja luokkataisteluun jäljestynyt
köyhälistö voi olla tämän välttämättömän kehityksem kannattajl'ma. Köyhälistön järjestäminen, sen kohottaminen tajua-

maan asemansa ja tehtävänsä, sen tekeminen henkisesti ja
aineeUisesti luistclukykyiseksi on siis sosialidemokratisen puolueen Suomessa varsinai.9cna ohjelmana, jonka toteuttamiseksi
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se käyttää kaikkia tarkoituks("nffiukaisia ja kansan luonnollista oikeudentunnetta vastaavia 'keinoja.
Sosialidl-'moknltinen puolue Suomessa t.ulee aina kaikissa
valtiollisissa ja taloudellisissa kysymyksissä valvomaan köyhälistön luokka{\tuja ja vastustamaan t.armokkRltsti kaikkea
luokkavastakohtien himmf'ntämistä, sekä fyöntekijäin käyttämistä porvariUisten puolueiden hyväksi, jOiden kanssa puolue
voi yhtyä yhteistoimintaan ainoastaan siHoin. kun se voi
tapahtua puolueohjf'lmaa siv uut.tamatta.
Sosill.lidE'lDokratinen puolue Suomessa on kansainvälinen
puolue: se tuomitsee kalkki kansojen etuoikeudet samoin
kuin syntyperän, sukupuolen ja varallisuuden etuoikeudet
sekä julistaa, että taistelun riistämistä vastaan tulee olla.
kansainvälisen samoin kuin riistiiminE'nkin on. Se tuomitsee
ja vastustaa kaikkea lausuntovapauden sortoa, sekä kaikkea
valtiollista ja kirkollista holhont&a. Se vaatii työntekijä·
luokan elämän laillista suojelemista ja taistelee hankkiakseen
köyhälisWlle kaikilla julkisen elämän aloilla mahdollisimman
Suuren vaikutusvallan.

So«ialidemokraiinen puolue.

. Näiden periaatteiden· mukaisesti on sosialidemokratisen
puolueen lähimpinä vaatimuksina:
1. Yleinen, yhtliläinf'n ja välitön vaali- ja äänioikeus
kaikille 21 vuod~n ikäisillt'l Suomen kansalaisille sukutlUol ~f'.n
katsomatta kaikissa vaaleissa ja äänestyksissä sekä kuunallisella että valtiollisella alalla. Suhteellinen edustus ja yksikamari-järjestelmä. SalaiDflll äänestys. Vaali!'n ja äänestysten
toilnittaminen lain määräämänä vapaapäivänä. Palkkio valituille edustajille kaikilla aloilla.
2. Välitön lainsäädäntö-oikeus kansalle lakien esittämisja hylkäämisoikeuden kautta.
3. 'räydeUinen yhdistymis-, kokoontumis-, lausuntoja painovapaus.
4. Yleinen koulupakko. Maksuton opetus kaikissa oppilaitoksissa. Kansakouluissa maksuttomat opetusvälikappaleet
sekä ylläpito kaikillA oppilaille, ylemmissä oppilaitoksissa
niille, jotka osoittavat erityistä kykyä. Kansakoulu 00 jäljestettävä kaikkit'lo ylempäin oppikl.itosten pohjakouluksi.
5. Uskonto on julistettava yksityisasiaksi. Kirkko on
erotettava valtiosta ja kirkolliset sekä uskonnollisflt yhdyskunnat katsottavat yksityisiksi yhdistyksilisi, jotka itse jä rjestävät sisälliset asiansa. Uskonnonopetus on poistettava
kouluista.
6. Kaikkien henkilöllisten ja välillisten verojen poistaminen ylflisellä asteettain nousevaUa tuloverolla, ,iolloin
ansioton arvonnousu ja korkotulot sekä perintö on verotettava ankarammin kuin omasta ansiosta tai työstä johtuvat
tulot. Verotettavan omaisuuden ilmoittamisvell'ollisuus.
7. Maksuton oik€'udenkäyttö ja oikeusapu. Korvaus
viattomasti syyretyille, vangit!1ille ja tuomituille.
8. Terveydenhoito valtion ja kuntain asiaksi. Maksu;
ton lääkärinapu ja lääkkeet sel,ä synnytysapu. Maksuton
hautaus.
9. Sotilastaakkaa on vähennettävä. ja kansanpuölustus
on järjesttlttiivä vakituisen sotBväenoton sijaan. Rauhan
aatetta on k1lytäonössä toteutf'ttava.
10. Kailckien rajoitusten poistaminfln, jotka asettavat
naisen yleis- tai yksityis~oikf',udellisessa suhteessa ala-arvoisempaan aSflmaan kuin miehen .
I L Yleiuen kieltolaki väkijuomain valmistamisen ja
kaupan suhteen . .
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Työväensuojeluslalnsäädäntö.
1. 1'yöaika on saatava 8-tuntiseksi niissä ammateissa,
missä. eivät epäterveelliset olosuhteet vaadi sitä lyhyemmäksi.
2. Kullakin paikkakuIUlulla elintarpeisii n riittävä alin
palkka on määrättävä ei runoa.'lLaan valtion ja kunwn vaan
yksityistenkin teeltämissä töissä.
•
.
3. Yötyö on kiellf'Hävä kaikilla muilla aloilla, paitsi
sellaisilla, joiden teknillinen laatu tekee katkeo.,mat;toman työn
välttämättömäksi. Naisilta ja nuorilta työntekijöiltä on yötyö kokonaan kiellettävä.
4. 'l'äysi, vähintään 36 tuntia kestävä yhlämittainen
leponika viikossa on säädettävä.
.
5. Lapset alle 14 vuoden on kiellettävä kaikesta
ansiot,Yöstä. Lapsia (14- 16 v .), oppilaita ja nuoria työntekijÖitä (16-18 v.) varten on säädettävä riittäviä suojelus~
määräyksiä.
6. Naisten työ on kiellettävä. aloilla, missä se on
heidän ruum iiUeen vahingollista. Raskauden aikana on työ
helpotettava tai kokonaan . kiellettävä siitä alkaen, kun ne
normaalisen raskaudf'ntilan merkit, jotka vaikeu ttavat työtä,
ilmestyvät raskauden·ajan loppupuolella, sekä vähintäin 6
viikkoa synnytyksen jälkeen.
7. F.dellä olevat rnääriiykset ovat ulotettavat, p'ditsi
teollisuustyöväkeen, käsityöläisiin, maanviljelystyöväkeen ja
palvelijoihin sf'kä mikäli mahdollista, lmuppa· ja kulkulaitosten työväk een.
8. 'ryöväen suojelusmääräysten tarkkaa noudattamista
valvomaan on asetettava riittävä määrä sekä. mies- että naistarkastajia. ammatin laadun mukaa 11 ja määrättävä niille apulaisia työväestöstä. Suojeluslakien rikkominen on estettävä
ankaroilla rangaistuksilla.
9. Kai kkiin työntekijöihin sekä heidän asemassaan
oleviin henkilöihin ulottuva kansanvakuutus, käsittäen paitse
sai ras- ja tapaturma.., myöskin vanhuus- ja ansiokyvyttömyyssekä. lesid en ja orpola1>ten ynnä työttömyysvakuutuksen, on
saatava aikaan . Vakuutuksesta syntyvät kustannukset suoritetaan yleisön tulo-, varallisuus- ja perintö veron kau tta keräytyvistii. varoista. Va.kuutuslaitoksen hallinnon jäsenet valitsevat valnmtetut itse.
)0. Vakuutuslait ovat siten laadittavat, että ne eivät
anna aihetta mielivaltaiselle tulkitsemiselle eikä kiertelemi-
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sille. Vaknutetuille ja heidän omaisilleen on myönnettävä
täysi vahingon korvaus.
1 1. Aviottomille ja hoidotta jääneille lapsille on valtion
toimesta. saatava täysin tarkotustaau vastaava. hoito ja
kasvatus.

Kunnallinen ohj elma.
1. Ä,änioikeusoloja korjattaessa ei kunnallista vualioikeutta mi~Sään tapauksf'ssa saa asettaa valtiollista äänioikeutta ahtaammal!t~. Työvilelle on kunnallisissa ed ustus- .
laitoksissa myönnettävä väkilukuun nähden suhteellinen
määrä edusta.ia·sij~ia.
2. Tilanahtauden ja siitÄ johtuvien. terveyd811isten sekä
muiden e päkohtien poistamiseksi ynnä monien muidAu vaatilDuswn tyydyttämiseksi on kuntain, varsinkin kllUpunkikuntain ostetta\'a lisämaita mahdoll isimman suuri~sa mäiirissä.
3. Kuntien on otettava haltuunsa sellaiset yleiselle
hyvinvoinnille tärk.e ät liikeIllat. joita se mf'.nestyk ..ellä voi
hoitaa tai jotka yksityisten hallussa ollen saattavat kunnan
jäsenet heistä suuressa määrässä riippU\·aisiksi.
4. Työväen asuntopulan poilStamiseksi on kuntain
rakMnettavn. riittävästi RJanmukaisia asunnoita, sekä yksi.
tyistä yritteliiiisyyttä sillä alalla vissien ohjAiden alaisena
kaikin ta\'oin edistettävä. Kunnallisia yömajoja on järjestettävä.
5. Sairaanhoito, lääkfirinapu, lääkkeet ja hautaus kunnan kustannuksella. Näitä maksuja ei saa pitää vaivaisapuna.
6. 'l'urvattomain lasten ja vanhusten hoito on ajanmukaisella ja inhimillisellä tavalla jihjestettl:.vä.
7. Työväestölle on laitettava kuntain kustannuksella
terveellisiä, hyvin järjestettyjä. ja maksutoomia kesälomasiil'toloita.
8. YleisE"mmän työttömyysajan satt.uessa: on kunnan
hankittava asujamilleen riittävästi työtä. ja määrättävi~ alin
palkka. Knnut--..n on perustettava y leisiä työttömyysrahastoja.
9. Kunnan työt ovat tePtettävät ilman välikäsiä Ja
palkka malcsettU"a SAn tariffin mukaan, mikä kussakin ammatissa on silloin voimassa.
10. Työaika kunnan töissä on asetettava 8-tuntiseksi.
11. Knntain on perustettava työnvälitystoimIstoja,
joitten hallinnossa tulee olla ainakin puolet työväen järjestöjen valitsemia edustajia.,

28

SosialidemQkratinell puolue.

12. Kunnallinen kielto-oikeus on saatava aikaan, kunnes yleinen kieltolaki on säädetty.
13. Koulutarpeet kunnan kustannuksella sekä. muuten
. mitä. yleinen puolueohjelma tässä kohd"D määrää.
14. 'Vähävaraisia var~n todellinen köyhäin asianaja.ia,
jonka. valitseminen järeWiköön vähävaraisten huostaan.
15. Kunnallisia tehtaitten- ja amlllaLtitarkastajia on
asetettava, joitten valitsemiseen riittävän suuri vaikutus työläisille on annettava.

Maatalousohjelma.

1. Valtion ja kuntain nyt jo omistamia tiloja ja maaaloja ei saa myydä eikä lahjoittaa.

2. Valtion ja kuntain omistamat asUr.lattomat maaalat ovat saatettavat viljt-ltäviksi, mutta ei. omistusoikeudella.
3. Pakollisesti myytäviksi joutuneet maatilat, kosket
ja kaivannot ovat arviOIttavat ja otettavat arvatusta hinnasta
valtion omiksi .
.
4. Kunnille on saatava oikeus pakkolunastuksella haltuunsa hankkia yksityi!:lten ti loj a tai osia niistä. Lunastus
on luettava sen mukaan, mitä nuo maa-alat tuottavat.
5. Valtion hllllussa olevat ja vasta lunastettavat maaalat ovat annflttavat tilattomille tai sellaisille osuuskunnille,
joitten jäsf'net it-se viljelevät maata.
6. Valtioapua on annettava etupäässä pifrkuviljelystä.
tarkoittaville toimenpiteille. Samoin kllikiUe osuustoiminnan
luontoisille yrityksille maatalouden alalla.
7. 'rorppareille ja maanvuokraajille on saatava täydellinen käyttöoikeus ja myöskin myyntioikeus vuokraamansa
maan viljt>lys! uotteisiin, sekä vuokra-ajan loputtua on heille
maksettava tiiysi korvaus siitä, mitä vuokratun maan arvo
on heidän työnsä kautta kohonnut.
8. Metl:!ästys- ja. kalastusoikeus on heti tehtävä maanomist,uksesta: riippumatromaksi.
9.' Erittäinkin valtion ja kuntain toimenpiteitten kautta
olisi maanviljf'lystä ja sen sivuelinkeinoja kaikilla tarkoituksenmukaisilla keinoilla edistAttävä, var!:linkin siten, että
varsinainen rahvas maalla tulisi tuntemaan maanviljelyksen
uusimmat työtavat ja saisi välttämättömät ammattitiedot.
10. 'l'ilaton ta väestöä on sivistettävä ja tietopuolisesti
kasvatettava.
11. Palkollissääntö on lakkautettava.

,

Sosi«lidCJ/lQkralillen pw;lue.

29

Oulun puoluekokouksessa elok. 20-27 p:nä 1906 sosialidemokratinen puolue pysyUi edellilolevan yleisen ohjelmansa
muuttamalta semmoisenaan, muUn hyviiksyi ensi vaUiopäivävaalrja varten erityisen "vaaliohjelman". joka on julaistu
seuraavassa muodossa:

Sosialidemokratisen puolueen vaaliohjelma.
A.

Valtiollisen kansanvallan toteuttaminen.
1.

Eduskunnan oikeuksien laajentaminen.

a) Lainsäädänläoikeus.
Eduskunnan lainsäädäntöoikeutta on laajennettava siihen suuntaan että eduskunta saa vapaasti otwa käsiteltäviikseElll sekä ratkaisevasti päättää mitä lainsäädiintökysymyksiä tai lflkiehdotuksia tahansa, ja. sen vuoksi on lähinnä:
l:ksi eduskHnuen oikeutta vel'otuslainsä1idännössi~ täydennettävä niin, että se käsittää myös tul!iverot ja maksut
julkisten ·lflitosten sekä viranomaisten yksityisille suorit.tamista palveluksista;
2:ksi n. s. taloud{'llisen lainsäädännön alalla on hallit. sijan yksinmääräiimisvalta lakkautettava ja eduskunnalle
suotava sll.mllt ·oikeudet kuin muussakin lainsäädännössä;
3:ksi eduskunnnlle on myönnettävä täydellinf'n esitysoikeus sekä Pf'rustuslalci- että Jdrkkolakikysymyksissä;
4:];:si valtiopiiämiehen ehdoton kielto-oikeus lakit'.ll vahv.i~tamisessa on lakkautettava; sen si.i!hm Sflllittakoon hänen
nstii·iidan sattuessa vedota joko uusien, oitis toimitettavien
vaalien kautta kokoontuvaan eduskuntaan tahi yleiseen
kansanäänflstyheen.
.
bI Eduskannan vaikutus- ja valt'ontavalta maan yleiseen
hallitukseen nähden.
Eduskumudle on myönnettävä tarp8f'llioen vaikutUSM ja
valvontavalta maon yleiseen hallitukseen nähden, ja sen
vuoksi valldit.aan:
l:ksi eH·ä valtiopäämiehen välitön toimivalta on fluristf'~tav.a mitl~ vähimpään ja koko toillleenpane\-an vallan j?hto, _
mlkält mahdollista, luovutettava valtiopäämiehestä ruppumattornan ja kansaneduskunnan luottamusta nauttivan hallituksen käsiin;
2:ksi että kaikki valtiopäämiehen määräykflet ja päätökset, jotta ne olisivat päteviä, täytyy aina jonkun halli-

-
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tukspn jäsenen nimelliiän varmentaa ja sen kautta ottaa niistä
täydellisesti vastatakseen;
3:ksi että hallituksen jäsenet ovat kans~medmkunnalle
vastuunalaisia ei ainoastaan toimintansa laillisuudpsta, vaan
myös sen tarkoituksenmukaisuudesta, ja sillä tavalla, että he
kaikki yhdt'ssä ovat vastuunalaisia hallituksen yleisestä toiminnasta sekä kukin erik<3een omista tehtävistään ;
4:ksi että eduskunnalla on oikeus valvoa hallituksen
toimintaa kaikissa suhteissa, ja sitä varten tulee sen saada
tarkast.aaksf'en mitkä hnllituksp.ll tai sen alaisten virkakuntain
hallussa olevat asiakiljat t.ahansa, jonka ohella jokainen edustaja olkoon oikeutettu esittämään hallitul,sen jäsenille selvitystä kaipaavia kysymyksiä, joihin heidän on eduskWlllan
edessä vastattava.
c) Eduskunnan määräämis- ja valvontaoikeus vaUiovW'ain hoitoon nähden.
'Eduskunnalle ön myönnettävä tehokas määräämis- ja
valvontaoikeus valtion tuloa tuottavan omaisuuden ja valtiovarain hoitoon nähden sit€'n
l:ksi että eduskunta saa määriitä ne yleiset ohjeet,
joiden mukaan valtion tuloatuottavaa omaisuuttaonlloidettava;
2:ksi eUä määrätään laissa eduskunnalle oikeus lopullisesti ratkaista jokaisen tarvittavan valtiolainan ottaminen,
suuruus se.kä tarkotus, mihin se on käyt-Pttävä;
3:ksi että valtiovarain hoidossa noudatettavan finanssilain aikaansaami~ta varten eduskunnan käsiteltäväksi on joka
vuosi jätettävä kullekin seuraavaUe varainhoitovuodelle laadittu mahdollisimman täydellinen ja seikkaperäinen valtion
tulo- ja mt>noarvio, jonka suhteen eduskunnalla on lopulli.
nen ja rajottamaton päätösvalta;
4:ksi että hallitus on eduskunnalle vastllunalainen sekä
finanssilain noudattamisesta että muutenkin valtiovarflin
hoidon bukoituksenmukaisuudpsta, joita kumpaakin eduskunta valvoo entyisesti' vuo~ittain tapahtuvan asianmukaisen
tarkastuksen kautta·.
II.

Muutokset valtiopäiväjäljestykseen.

•

a) Äänioiket/.den rajotusten poistaminen.
V'lltiopäiväjär:iestykspn 5 § on muutettava sillä tavalla,
että oikeutetuksi valitsemaan edustajaa tulee jokainen 21
vuotta täyttänyt Suomen kan3alainen, ja että siis lcaikki
yleistä äänioikeutta rajoittavat määräykset poistetaan.
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b) Julkinen äänestys edu.~kunnassa.
Valtiopäiväjäljestyl<sen 66 § on mnutettava. niin kuuluvaksi, että kaikki eduskunnassa tapahtuvat äänestykset
toim itetaan julkisesti.
Nämät perustuslainmuutoksia koskevat vaatimukset.
esitet..'iält anomuksina .

B. Kansalalsvapauksla koskevain laki en uud istaminen.
Yhdistyruis- ja kokoontumis- sekä painovapauslait ovat.
siten uudistettavat, et.tä kaikki näitä kansnlaisvapauksia ra·
jot.tavat säädökset poistetaan.
Näistä tehdään eduskuntaesit.ykset.

c.

Kunnallinen äänioikeus.

Voimassa olevat lait ovat muutettavat siten että,
l :ksi kaikissa kunnallisissa vaaleissa ja äänestyksissä
on jokaisella 20 Vllotta täyttäneellä kunnan asukkaalla oleva.
yhtäläinen ja v!ilitön äänioikeus sekä sitä seuraava vaalikelpoisuus kunnallis..en eduskuntaan;
2:ksi kaupunki- ja maalaiskunnat ovat tässä. suhteessa
asetettnvat samaan asemaan ; ja
3:ksi kunnallisissa vaaleissa. on käytettävä suhteellista
vaalitapaa, koko kunta yhtenä vaalipiirinä ja. siinä. riittävästi
jänestyslllllei ta.
Näistä tehdäli.n eduskuntaesitykset.

D. Maatalouskysymys.
1.

Maanvuokralaki.

On säädettä.vä uusi maanvuokralaki yleisen 'l'amperoon
torpparikokouksen asettamien vaatimusten mukaisesti.

ll. ViljelyspakkQ .
On määrättävä sellainen yleinen viljelyspakko, että
k!,ikki valtion omistamien metsärnaiden, kl"IlUnunprustojen,
vIrkatalojen seb kuntie.n, seumkuntien, yhtiöiden ja yksi-
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tyiston hallussa oleva viljelyskelpoinen maa on uuden maauvuokralain ehdoilla annettava haluIlisten viljeltäväksi, jollei
omistaja itse sitä viljele. Ei kmtenkaan yksityisille suuremmissa kuin 25 hehtarin suumisissa tiloissa \riljelyskelpoista
maata.

TIT. Pakkoluovutus.
Valtion on ryhdyttävä tilattoman väestön maant-arpeen
tyydyttämiseksi pakkoluovutuksen kautta palauttamaan yksityistä maaomaisuutta takaisin valtion haltuun ja antamaan
sitä täysin tUl"vatulla oikeudella tilattomille viljeltäväksi.

IV. Uudisviljelyksen avuslaminen.

,

. Valtion on avustettava köyhimpiä tilattomia uudisviljelysten perustamisessa kuivaamalla ja raivaamalla maita sekä
myöntämällä apurahoja ja rakennustarpeita kartanoiden rakentamiseksi.
Nä istä tehdään eduskuntaesitykset.

E. Työväen suojeluslainsäädäntö.
a) Yleinen työväensuojelus.
Kaikkiin työaloihin nähden on säädettävä
l :ksi 8-lunnin pisin työpäivä;
2:ksi yötyön poistIIminen, mikäli työn teknillinen laatu
ei sitä ehdottomasti vaadi;
3:ksi 40 tunnin yhtämittamen lf\poaika viikossa.
b) Lasten ja nuorten henkilöiden suoj/'lus.
Lasten ja nuorten henkilöiden työn suojelusta !!,oskevlln lakisäädöksiin on saatava sellaiset muutokset, että
Lksi lapseksi on katsottava henkilö 15-17 vuoteen,
nuoreksi henkilöksi 17-19 vuoteen;
2:kai kaikki . ansiotyö alle 15 vuotisilta on kiellettävä;
3;ksi lasten työaika on enintään 5 ja nuorten henkilöiden 8 tuntia päivässä, 1U0kailu ja lepohetket molemmilla
vähint!iin 1 tunnin kestävät ollen ne lapsilla 2 l/2:n ja nuorilla henkilöillä. 4:n tunnin kuluttua siitä kun työ alkoi;
yötyö klo 7-7 kielletty;
4:ksi lastf'n ja nuorten henkilöiden työ on kokonaan
låelletty vuorilaitoksissa, kaivoksissa sekä epäterveellisissä
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teollisuuslaitoksissa ja heidän on kielletty puhdistamnsta,
voitelemasta ja ohjaamasta voimakoneita ja välityslaitoksia;
5:ksi teollisuushaUituksella ei ole oikeutta myöntää
minkäänlaima erikoishelpotuksia yllämainittuihin määräyksiin.
c) Naisten työnsuojelus.
Naisten työn suojelusta. koskeviin lakisäädöksiin on
sAAtava. sellaiset muutokset, että.
1:ksi naisten työ on kielletty aloilla, missä se erittäin
vahingoittaa heidän I'uumiinrakennettaan;
2:ksi sYJUlyttäjille on säädetty vapaa-aikaa 5 viikkoa
ennen ja 7 viikkoa jälkeen synnytyksen. Työtä ei SRa aika,..
semmin alkaa lääkärin todistuksenkAAn nojalla. Valtion on
perustettava j.a kannatett~va. sairaskassoja, joi~ta my~s .raskaus:
Ja synnytysajan vapaavllkoilla maksetaan aslanom8.Isille täYSl
keskimääräinen päiväpalkka;
3:ksi samasta työs~ä maksetaan sama palkka.
d) Kotityön suojelus.
Kotityön suhteen on yleisten suojelusmääräysten lisiiksi
säädettävä, että.
1 :ksi työnåntaja on velvollinen ainakin kaksi kertaa
vuodessa kunnallisille viranomaisi lle jättämään luettelon kotityöläistensä nimistä, ijäst-ä ja asunnosta;
2:ksi kodit, joissa kotityötä harjotetaan ovat siihen
tarkotukseen hyväksyttävät;
3:ksi säännöllisen päivlityön suorittaneille kielletään
lInt&masta kotityötä tehtaasta.
e) Palkollisten työnsuojelus.
Voimassa. oleva. palkollissääntö on kokonaan kUInottava
ja. palvelij a-ammat.tiIaiset turvattuvat isäntäväen mieli valtaa
vastaan säädöksillä asunnosta, ravinnosta, vapaa-ajoista y. m.
palvelijain oman, edustajakokouksen vaatimusten mukaan.
1) Tapaturmavalcuutus.
l:ksi. Vakuutusvelvollisuuden alaise.ksi ovat muitten
ohella määrättiivät kaikellaiset rakennustyöt, niin maalla kuin
kaupungeissakin kerrosten korkeuteen ja työntekijäin lukuun
katsomatta, sekä maanviljelystyöt, missit sitä. palkatulla työväellä toimitetaan.
.
2:ksi. Tapaturmassa loukkaantnneelle, joka on sen
Johdost.a joutunut t.yöhön kykenemättömäksi, on maksettava
korvaust.a täysi palldm laskettuna siitä päivästä alkaen kM
!apnturma tapahtui, siihen asti kunnes vamma on parantullnt
Ja. työkyky jälleen saavutettu. Työkyk;rnsä menettäneelle
naunattomalle maksetaan korvausta 75 pros. siitä, mitä hänen palkkansa edelliseltä vuodelta teki. Perheelle, jossa on
3
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alaikiusiä lapsia, saman verran kuin loukkaantuneen työansio
edellisenä vuotena teki. Leskelle ja lapsille yhteensä 55
pros. Lf;'skelle, jolla ei ele alaikäisiä. lapsia. 50 Pl'os. J'os
leski menee uusiin naimisiin, maksetaan korvausta lapsille
siksi, kunnes ovat tiiytt.äneet 18 vuotta, josta korvauksesta
lasketafln pois se, mitä lesken osalle tulee, kun koko korvauksesta lasketaan pois yhtä suuri osa kunl,in perheen
jäsenen osalle. S,lmodla perusteilla suoritettakoon korvaus,
jos t<apaturmaisen kuoleman uhriksi on joutunut perheenelätt1;jä, .ionka ansiosta hänen vanhempainsa ja alaikäisten
sisamstensa elanto on riippunut.
3:ksi. Vakuutusvelvollisille ei saa myöntää mi~ään
poikkeuksia vakuutuksen suhteen, vaikka he k'l.ljoisivatkin
jollekin virtlstolle vakuudeu heidän Jiikkeessään loul~kaantu - .
neiden korvausavun maksamisesta.
4:ksi. Valtion toimesta on hetimiten perustettava vakU]ltuslaitos, jossa työnantajat veI voitetaan vakuuttamaan
työviikensä ja jonka- hallinnossa tulee olla vljhintiiin puolet
va~nutettl;tjen e~.ustajia .
. g) ÅmmattttarktJ.slus.
l: ksi. Ammattien tarkastajain lukua on lisättävä vii.-hintäin 12:ksi, joista suhteellinen määrä naisia.
2:ksi. T!lrkastajat ovat aSf'tettavat kansan valtaisilla
vaaleilla ilman rajojttavia kelpoisullsehtoja.
3:ksi. Tarkast-ajåin avuk8i valitsevat työväen järjestöt
ammat,ittain paikallisia luottamushenkilöit.ä.
4:ksi. 'l'arkastajain johtosäännön määräyksellä on tarkastus saatettava täysin tehokkaaksi.
5:ksi. Käsityöhuoneiden tarkastusta valvomaan on
terveyshoitolautalmnt-ain avuksi asetettava riittävä määrä.
kunnallisia ammattien tarkastajia.
Näistä tebdään eduskuntaesitykset.

F.

Invallditeetti- ja vanhuudenvakuutus.

1:ksi. Valtion on järjestettävä ja ylläpidt'ttäv'ä. vakuutus~
laitos yleisti~ pakollista vanhuuden ja työkyvyttömyyden
vakuutusta varten.
2:ksi . Vakuutusv~lvollisuus on ulotettava kaikkiin toisen palveluksessa tai työssä oleviin henkilöihin, seki\. myöskin
niihin väestöryhmiin, jotka, vaikka ' eivät olokaan kenenkään
työssä, taloudellisesti ovat !lamassa asemassa kuin työmiesluokka>.
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3:ksi. Vakuutuksen kustaDnusten suoritt.amiseksi on
vakuutllsl·ahasto muodostettava asteeltuin ylenevästi verottaJOalla tuloja, varallisuutta ja perintöä.
4-:ksi. Täyttä elälteW~ nauttimaM oikeuttaa täysin
l'lcnetet,ty t.yökyky ja täytetty 55 vuoden il<ii. 'l'äydelliseksi
t.yökyvyn llIf1uetykseksi on lcat,sottava, jos. tulot tämiin tukia
ovat laskeneet alle kolmanneksen entisestään. Ositt.aiseJl
työkyvyttömyyden tulee oikeutt.na osittaiseen .el~kkerseen.
·Vähin eläkemiiärä on sääd..ttä:vä 350 l~larkakSl Ja sen saa.
jokainen kansalainen jouduttuaan kokonaan työkyvyUömäksi
tai tultuaan 55 vuoden ikään.
5:ksi. Vakuutukseen on yhdistettävä. riittii.vi~ leskien
ja orpojen vakuutus.
6: ksi . Vakuutuksen kautta on kaikin keinoin t."listeltava kansan tauteja vastaan.
7:ksi. Vanhuudenvakuutus on jäljestettävä sopusointuun muiden työväen vakuuwslajien kanssa ja tehtävi~ mahdollisimman yksinkertaiseksi.
8:ksi. Vakuutus on jiiljestcttävä. täydellisen itsehallinnon pt"riaatteiden mukaan sitfln, että vakuuletuilla on oleva
vakuutuksen johtoon määräävä. vaikutus.

G. Verotusuudistus.
Piiiimääl"äksi on asetettava:
a) henkilöllisten ja välillisten verojen poistaminen yleisellä tulov6rolla;
b) ilmoitt..'l.misvelvollisuus ja veronvalvQjain asettarQlnon;
c) ansioittoman arvonnOUStill sekä korlwtulojf'n Vf'l"Qttaminen anka rammin kuin oma:sta ansiosta ja työstä johtuvat tulot;
d) asteettain ylenovän verotuksen ulottaminen kaikkeen
verotukseE'.n.
Väliaikaiseksi vaatimukseksi hyväksytään.:
1) val"Sinaisia elintarpeita rasitta.... ain tuUien y . JU. kulutusverojen poi:staminen;
2) oikeudenJ,:äyntiä. rasittavaln lciroa- ja toimituskirjain
l~n.a~tu"maksujen korvaaminen leim averon korotuksella perunkirjOItuksesta ja perunkiljoitusten tflrkemmalla valvoll}'isella;
3) viina-ja mallnsvcrojen poistamiJlen yleisellä kiflltol ai ll!l;
4) slliraus-, cläke- ja h(>nkivokuutuslaitoksiin l,llenevij,in
vuosimaksujon vapauttaminen kUJmallisverosta aina 300 markkaan usti;
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5) ylenevä kunnallisvero;

6) alimmaksi veroitettavaksi tuloksi asetettavA. paikkakunnallisten olojen mukaan kaupungeissa 1,600-1,800 ja
maalla 600-900 mkan vuosi tulo ;
7) \'apaaehtoinen säästö· ja lainausrahastojen l)erustalnrnell työväen y. m . vähätuloisten veronmaksull belpottalniseksi;
8) kruunun-, kunnan- ja kil'kollisverojen yhdistäminen
ensin kaupungeissa, ~iLten maalla;

9) taksoitus toinutettava kuluvalta puolivuodelta., veron-

kanto samoin puolivuosittain;
10) vel'ol'ästien ulosottopalkkio riippuvaksi ulosotetun

summan sunruudesta.
H.

,

Väkijuomaln kieltolaki.

On säädettävä yleinen kieltolaki kaikkien alkoholi·
l)itoisten juomain kauppaan ja anniskeluun nähden.
Asiasta tehdään eduskuntaesitys.

1. Koulukysymys.
Kouluasetukset ovat asetettavat perinpohjaisen 'uJldistuksen alaisiksi siten, ottä
1) kansakoulu on muutflttava kaikkien muitten oppilaitosten pohjakouluna olevaksi kansalaiskouluksi,
2) korkeampi sekä oppi- että teknillinen kouluopetus
jäljestettävät jaksoiksi, jotka asteettain joutavat aina yliopistoon ja teknillisiin korkeakouluihin asti,
3) opetus on järjestettävä käytännöllistä elämää ja
ajan vaatimuksia vastaavalle kannalle, ja
4)' yleinen koulupakko 7-15 vuosien ikarajojen välillä
oleville on säädettävä.

J. Naisen asema.
Ne säädökset siviililaissa, jotka asettavat naisen alaarVOIseen asemaan miehen suhteen sukupuoleusa perustalla,
ovat poistettavat.
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Tampereen torpparikokouksen vaatimuksei.
joihin so8ialidemokratisen puolueen vaaliohjelman
D .I kohdassa viitataan, ovat seuraavat :

Muodollisuud et vuokrasopimusta tehtäessä.
1) Vuokrasopimus on lehw,vä kiljalJisessa muodossa ja
on se sekä mol empien sopimusknmppanien, että, si inä ta.pauksessa, että ovat naimisissa, myös heidän vaimojeusa
allekiljoitettava, seki~ vuokralautakunnan lainvoipa.iseksi hyväksyttävä. Vuokralautakunnan puheenjohtajan tehtävänii. olkoon sopimuksen rekistt>röiminen.
2) Vuokrasopimusta tehtäessä tulee vuokralautakunnan
olla läsnä ja yhdessä asianomaisten kanssa määrätä ne kohdat, jotka alempana olevien mäiiräysten mukaan ovat vuokralautakunnan pll.iitettävät.:

Vuokramiehen halllnto- ja vuokra-oikeud en varmentaminen.
1) Lain kautta. on mäårättii"ä lyh.immäksi pakolliseksi
vuokra-ajaksi 50 vuotta.
2) Vuokrakaude.n kuluessa on ninoastaan vuokrnmiehellä oikeus sanoa itsensä irti.
3) VuokramieheJle on laissa tul'vnttava etuoikeus vuokrar
kauden loputtua ennen muita saada yhä. edelleen hallita
vuokraWaa yllämainittuja muotoja noudattaen ja. suliteelliscsu samoilla ehdoilla tehdyn sopimuksen nojalla.
4) Sama oikeus kuin vuokramiehellii, on myös vuokra,.
ehtojen uudistamiseen nähden tm-vattava laissa hänen oikeutensa omistajille. Jos vuokramies vuokrakauden kuluessa
kuolee, on näillä oikeus astua hiinen sijalleen vuokraa jatkamaan.
5) Vuokramiehelle on lain kau tta tlUUlUstettava oikeus
siirtää tai myydä vllokrakauden kuluessa vuok raoikeutensa
vuokralautakunnan hyväksymälle henkilölle.
6) Vuokrasopimuksen tulee sisältää ainoastaan maanvuokraehtoja, eikit sii nä saa olla mllilJ"äyksiä, jotka sitovat
vuokramiestä vapaana kallsalaisena vnokrati lallaall. Nykyise~sä maanvuokralaisso olevat senkaltniset miiärii.ykset ovat
POIstettavat.
7) J os vuokramies ei täyli~ vuokrasopi muksen ehtoja,
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on vuokralaut.nkunnall miiiil'ättäv1i, mahdollinen korvaus. Tämä
korvaus on lain kautta uloshakukelpoinen saatava. Missään
tapauksessa älköön kontrahtirikos, rikoslain alainenkaan aiheuttako häi~töä vuokratilalta.
Korvaus vuokratilan arvon nousemisesta ja

laskemisesta.

1) Vuokl'amiehelle on määrättävä laissa oikeus saada
vuokrakauden lopulla, jos hän ei silloin halua uudistaa
vuokrasopimusta, täysi korvaus siitä arvon nousemisesta,
joka on katselmukst.'',fl nojalla havaittu torppul'in työn ja hänen käyttämänsä pääoman kautta vuokratilalla vuokl'akauden
kuluessa tapahtuneen. Saman perusteen mukaan -on hänen
pel'illisilleen taikka oikeudenomistajilleen suoritettava · korvausta.
"Jos vuokramies on saanut vuokratilan ja rakennukset
hyvässii viljelys- ja asumuskunnossa ja päästää ne huolimattomuutensa tähden rappiotilaan',' ollwon 'Vuokraajalla oikeus
saada korvaus niiden arvon 'VäheDemises~ä .
2) Vuokratilan arvo on laskettava siihen llhratun ~yön
Ja tuotantoarvon mukaan . Rakennukset arvioidaan erikseen
niiden todellisen arvon mukaan.
.
3) Vuokrakauden alussa on vuokratilalla l)idettävä tulo"
katselmus, läbtökatselmus Yllokrakauden lopussa.
4) Katselmuksen toimittaa sekä korvauksen määrää erityinen vuokralautakunta.

Metsänkäyttö-, laidun- ja kalastusoikeus.
1) V uokra9opimuksessa turvattakoon vuokramiehelle tarpeellinen poltto- ja rakennustarpeid~n käy!:.töoi\<eus sekä vapaa laidunoikeus yleisillä laidunmailJa.
2) :Metsästys-, kaJastus-, ravustus- ja sienien sekä marjojen poimintaoikeus olkoon maanomistuksesta riippumaton.

Vuokramiehen viljelysoikeus ja korvaus häätöjen
sattuessa.
1) Vuokramies sflakoon noudattaa sitä viljplyst~'lpaa,
jonka hän itse tarkotuksenmukaisemmaksi kat·soo, jollei se
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loukkaa nMpul'in oiketta, yleistä. lakia, eikä ole D. s. ryöstöviljelystä. Vuokra!lmans@.- fi:1aan vilj~l>:s•.ja ka':ia?hoidon tuotteisiin olkoon hänellä. täysI myynti. Ja käyttöOIkeus.
2) Jos vuokrami~s nykyise~ maan.vuokralain voimassa
ollessa on häädf'tty blaltann taj vast8lsuudessa häädetiiän,
olkoon oikeutettu saamaan täyden vuokratilan hinnan mu·
kaan korvauksen siitä pääomasta ja työstä, jotka hiin torpan
rakentamispen ja raivaamiseen on käyttänyt. Jos rakennuk·
set kuuluvat vuoramiehelle, on hänelle korvattava se vahinko.
joka näiden poissiirt-ämisest.ä hänelle syntyy. Korvauksen
perusteet ja korvausoikeus on uudessa. maanvuokralaissa lä·
h~mmin säädettävä
3) Lujan jiirj€lstymisen kautta on vuokramipsten valmis-tauduttava pontevasti ehkäisemään kaikki häadöt ennen uuden
maavuokralain voimaanastumista.
Vuokramaksu.

1) Vuokramaksu määrättäköön vuokrasopimusta teh·
täessä koko vuokrP.kaudeksi kerta kaikkiaan.
2) Vuokromaksun suuruus on vuohalautakunnan mää·
rättävä rahassa. Vuokramies ilmoittakoon vuokranantajalle
kunkin vuokravuoden alussa, suotittl!.ako vuokra maksun !tinä
vuonna rahassa vai Jläivätöinll. Vuok ra;naksu määräHliköön
paihkakunnaUisten olojf'n mukaan kohtuulliseksi maan tuo·
tantokyvyn .ia valtion kaavan mukaan.
3) Vuokramaksua päiväUlinä auoritettaessa jääköön kun·
kin vuokravuoden päiväpAlkan sUUrundf?n määrääminen vuok·
ranantajan ja vuokramiehen vapnnehtoisEln sopimuksen varaan. Jos he eivät pääse yhteiseen sopilllu ks6An siitä. mää·
rii.tköön vuokralautakunta sen paikkakunnan keskiroäll.räistä.
päivApalkkaa maanvil.it>lysWis>lä silmällä pitäen. Naisen pÄivä,.
palkka olkoon sama kuin mil\hen.
.
4) Piaimmäksi työpäiväksi työvuokraa sUOri.tflttaessa on
määrättävä. laissa 10 tuntia ' kesällä, 7 talvella. Alköön työpäiviä kuitenkaan kesällä olko useampia kuin talvellakaan.
.
Jos vuokramiehen asunnon ja työmaan väliSf'n matkan
pituus on yli 3 km ., on kultakin kilometriltä yli St'U määrän luettava 10 minuuttia vuokramiehen työajan lyhennykseksi tulo· ja menomatkalt.a erikSf'(}ll.
. 5) Vuokrasopimuksessa määrätköön vuokralautalcunta,
kumka monta. vuokrapäivää viikossa vuokramies voi korkein·
taan kohtuullisesti suorittaa.
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6) Jos vuokramies vuokranantajan kutsusta on saapunut työhön ja ilmaeswen tähden t~ vuokrapruviinfi on keskeytynyt, eikä. isäntä voi verotyöpruvän suorittajalle t.oista
työtä antaa, älköön vuokramieheltä vaadittako uutta veropäivää hukkaan menneen sijaan. Maanomistajan on kutsuttava vähintäin vuorc:okautta ennen vuokramies työhön.
7) Tinkityö ja pakko kilpailla vuokranantajan kanssa
olkoon vuokrapäiviä suoriteHae-ssa kielletty._ Veropruvätyö
suoritetaan vuokranantajan työkaluilla.
8) 'l'yönehtojen määräömistä on kullakin paikkakunnalla
torpparijärjestöjen kautta ajettava.
Vuokralautakunnat.

1) Vuokralautakunta muodostetaan siten, että. sopimuskumppanit kontrahdintekot ilaisuntta varten valitsevat sen jänik:;i yhtä monta henkilöä, joiden puheenjohtajana toimii
kansanäänestyksellä kuntakokouksessa valittu, maanviljelykseen ja vuokralakiin täysin perehtynyt henkilö.
Puheenjohtajan palkan maksaa kunta. vaan muiden jäsenten so)?imuskumpPRJlit.
2) uitäpaitsi olisi kuhunkin lääniin asetettava ammatintark.astaja, jonka tulisi yleensä valvoa, että vuokralainmääräyksiä tarkoin noudatetaan.
Tiimän palkka maksettaisiin läänin rahastosta.
Virkaa täytettåessä on paikka julistettava avonaiseksi
hakukelpoisten haettavaksi ja saakoon toimen se, joka on
saanut useimmat vuokralautakuntain puheenjohtajien äänet.
Jos jompikumpi sopijapuoli ei voi tyytyä vuokralautakunnan päätöksoon, vedotkoon sovinto-oikeuteen. Tämä
muodostetaan siten, että kumpainenkin sopijapuoli valitsee
siihen yhtä monta jäsentä ja nämä täydentävät lautakuntaa
valitaemaIlaan jäävittömällä puheonjohtajalla.
Vuokraolojen . parantaminen.
1) Vuokra-olojfln parslltamisessa on pääpaino pantava,
että saadasn vuokralaisten · asema täysin taat.uksi vlIl"malle
ja horjumattomaUe pohjlllle, joka takaa täyden perinnöllisen
samalla viljelys- ja nautinto-oikeuden, samalla edistämällä.
maanviljelyksen kehitystä.
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2) On määrättävä sellainen viljelyspakko, että kaikki
valtion omistamien metsibnaiden, kruunun puistojen, virkatnlojf'll sekii. kuntien, seurakunnen, yhtiöiden ja yksityisten
hallussa ol€'va viljfllyskelpoiuen maa on uuden maan vuokralaiJl ehdoilla annettava etupäässä tilattoman väestön viljeltäviiksi, jollei omistaja itse sitä vi ljele. Ei kuitenkaan yksityisille suuremmissa kuin 25 ha. suuruisissa tiloissa viljelyskelpoista manta.
3) Sotilas· y nnä muiden valtion onustn.mien vuokratalojen torpat ovat saatettavat suorastaan valtiolle veroa
maksaviksi tiloiksi.
4) Kil'kollisp,t vil'katulot ovat muutettavat kunntlllistiloiksi, j0ita vuokrataan hö.lOOn toisessa pOllneSSa on osoitettu.
5) Valtion omistamia maita ei saa myydä eiklL lahjoittaa, vaan on ne jätettävi~ ti lattomille viljeWtviksi vakaalla
viljel ysoikendella.
6) Valtion on avustettava uudi sasutusta soiden kuivaamisella sekä suurempaa uhrausta kysyväin vilj<"lysmaiden
raivaamisella ynnä muulla tavalla mahdollisimman suurilla
summil la.
7) Kuntain on pidettävä huoli siitä, että kirkon kylissä.
ja tehdasseuduissa olisi kohtuullisilla vuokraehdoilla tonttimai t.a työväeunsulltoja varten.

Oulun kokouksessa SosialUlemoK.ratinen puolue myös
lausui julki kantansa kansallisuuskysymyksessä. Työmie.··
lehden kokouskerlofnUKscn mukaan tämii lausunto, joka siis
on pideltävii SMialidemokralisen puolueen kieliohjelmana, on
seuraava:

Kansalll suuskysymys.
Sen johdosta, että Suomessa työväen keskuudessa on
koetettu synnyttää sellaista tll'ipuraisuutta, että toista kif'lti~
p~huvat ja rakastavat henkilöt vihaisivat ja varnoisivat toista
kieltä puhuvia ja rakast avia sekä siton tehdä el'ikielistt>n
~yöläisryhmien yhteistoimionan työväenliikkeessäkill vaikeaksi
Ja osaksi "allan mahdottomaksi selittää kokous Suomen sosiali·
demokratisessa puolueessa ole\'aan kolmeen kieleen niihden:
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suomen ~ielen kehittäminen ja. koulu-, kirjallisuus- ja
virkakieleksv kohoaminen on ollut ja yhä on tärkeänä vaikuttime9-R pelkästään suomenkieliSfln työväestön sivistyksellisessä, sivf'elJ,isf'-ssä ja aineellisessa kohottamisessa, jonka tähden
suoOlenl,ielen edelleen .kehittämistä. ja sillä kielellä ilmaistavan sivistyksen edelleen ka.rtuttamista on yhä. puollettava ja
lisättävä;
ruotsin kieli on Suomen ruotsalaisen väestön kaikenpuolisessa kohottamisessa välttämätön ja sitäpaitsi länsimaisen
sivistyksen ja siihen kuuluvien' sosialidemolil"atisten aatteiden
Suomeen siirtämisessä suuresta merkityksestä, jonka kaiken
tähden kokous ilmaisee suosivansa ruotsinkielisen sivistyksen
Suomessa säilyttämistä ja edelleen kehittämistä;
venäjänkieli on Suomen }ransan keskuudessa ollut ja
Sfln eräissä osissa yhä vif'lä on vihattu, sent.ähden eWi. entisten valtaluokkain aiheuttamista verisis~~ ja muista taisteluista. johtunut kansallisviha on pel'iytynyt polvesta polveen
ja "Sit.ä. venäläisen virkavallan Suomessa harjottama sorto yhä
vireillä. pitänyt, suomen maalaisen väestön kaikkien ossin
osaamatta tarkoin erottaa venäjänkieltä sit.'i käyttävist.a 801'tajista, mutta sosialidemokratinen puolue julistaa, poistaakseen väärinkä.sit,y}csiä ja vähentääkseen kansallisvihaa, että
vf'näjänkieltä ei ole sentähden vihattava, että on venäjänkielisiä. sortajia,
venäjänkielen kehittämistä ja käyttämistä on Suomessa
sallittava,
venäjänkielelJä. ilmaiSltua nykyaikaisia vapautusaatteita
sisältävää s~vistystä on Suomessa edistettävä ja tunnetuksi
tehtävä ja
venäjänkielisen köyhälistön kanssa ryhdyttävä sosialidemokratian edellyttämään sovinnolliseen yhteistyöhqn.

,

IV .

. Suomen Kristillisen Työväenliiton ohjelma.
Suomen Kristillisten l'yöväenyhdistysten ensiml\iscssä
edustajakokouksessa. Tampereella kesäk. 16- 19 p:nä 1906.)

(Hyvllksyt~y

SUOffiflll Kristillinen työväenliitto pyrkii kristinuskon

Ja isänmaanrakkaudon pohjalla vapauttamaan kansan niInhyvin pääoman sOItavasta ylivallash'\ kuin kristinuskoa hal·

veksivista. maailLllankutsomuksista.

Koska kansamme elinvoimana ennen kaikkea muuta.
on elävä ja totinen JumalanpeUw, niin pyrkii liitto ylinnä

siihen, että yhteiskunnalliset olot niin kehitettäisiin, ett.ä
ed!stäisivät I'Mmatullisen kristinuskon ja kristillisen elämän
ja vahvistamista kansassamme.

8ällyttämi",t~\'

", Selvittävl~ t.äyden~y.s: !--iittoon. kuuluvat yhdistykset ja yksityiJäsenet kuulukoot mlhm kll·kko- taI uskontokuntaan tahansa, mutta
mahdollisesti syntyvät usko nnolliset erimielisyydet ratkaistakoon Raamatun ja. Ev. luterilaiscn tunnust.ukscn mukaan.
~et

II.
Koska jokaisella kansallisuudella on, kansainvälisen
yhdeuvertaisuuden, tasa-arvoisuuden ja veljeyden ohella
omat ominaiset tehtävänsä. kansojen suuressa perheessä, niin
tu~ee liitto suomalaisen kansallisuuden puolustaj/1ll8 voimlflnsn. mukaan osaa ottamaan suomalaisen kansallisuuden
tehtäviin, sekä samalla i)Tkästi vastustamaan kaikkia niitä
EYyteitä ja virtauJ{sia, jotka kokevat tätä kansallisuutta heiontaa ja sen olemassaoloa kukistaa.

"
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lll.

Mikilli nykyiset yhteiskuntaaikeudet vielä ovat luokkaetujen pohjalla varallisuuden, syntyperän ja·sukupuolisullden
varassa, tulee liitto voimiensa. mukaan taistelemaan niiden
poistamiseksi valtiollisen ja kunnallisen elämän aloilla.
IV.

Koska taloudellinen kehitys meidänkin maassamme yhä
kulkee siihen suuntaan, että yksityiset pääomain omistajat
ja omistajaryhmät uuvuttavat sekä varsinaista työliiisköyhälistöä. että pikku teollisuuden ja pien,iviljelyksen harjoittajin
saattaen heidät kokonaan riippuviksi pääomain omistajista,
niin tulee liitto tarmokkaasti taistelemaan tätä. nurjaa kehi·
tystä vastaan kaikilla keinoilla, jotka eivät ole risti riidassa
hyvän omant unnon ja krjstinusk)J~ hengen kanssa.

v.
Juovan poistamiseksi henkisen ja ruumiillisen työn
tekijäin välillä, tulee liitto työskentelemään siihen suuntaan,
että ruumiillisen työn tekijöille hankitaan yhä parempia
tilaisuuksia tiedon ja opin saavuttamiseen 'kaikilla henkisen
viljelyksen aloilla.
Näiden periaatteiden toteuttamiseksi tekee Suomen
kristillisen työväestön liitto seuraavat

vaatimukset:
1.

1. Kaikille 21 vuotta täyttäneille, kansalaisluottamusta
nautti ville Suomen kansalaisille on sukupuoleen katsomatta
myönnettävä yleinen ja. yhtäläinen äänioikeus sekä valtiollisella että kUDJlaIJisella. elämän alalla . Vaalit ja äänestykset
ovat toimitettavat suljetulla vaalitavalla lain mäiiräämänä.
'V:!ll?aapäi~änä, ei ~~it~kaan ~uJ?l1untaisin eikä muina. kristillisen k1rkon yleIsillä Juhlapii.l.vmä.
2. Yhdistymis-, kokoontumis-, lausunto- ja painovapaus
on myönnettävä mikäli ne eivät ole ristiriidassa kI'istinuskon
siveell isten käsitteiden kanssa.

Kri8Ullin~n
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3. Yleinen koulu pakko on asetettava vOimaan. Kansakoulu on järjestettävi~ kaikkein ylempäin oppilaitosten
pohjakouluksi. Korkeampi opetu~ on niin ji~ljestettävii. että
ruumiillisen työn t.ekijätkin voivat sitä hyödykseen käyttiiä
työnsä lomass.a, .mik~1i heillä siihen ha.lu~ ja taipumusta on.
Kaikissa oppIialtoksls~a on myönnett,ava maksuton opetus.
Kansakouluissa on annettava maksuttomat opetusvälioef':t.
sekä ylläpiw kaikille varatwmille oppilaille, mutta ylemmissä
oppilaitoksissa ai!l0asta~n ~liille vurattomille, jotka osoittav.a t
t'rityistä kykyä., mtoa Ja tledonhalua.
4. Uskonto ei ole suinkaan ainoastaan yksityinen vaan
samalla mitii. tärkein yhteiskunnallinen asia. Niin kauvan
kuin suurin osa Suomen kansaa kuuluu evankelis-luterilaiseen
kirkkoon, tulee valtion olla läheisessä vuorovaikutuksessa
tä män kirkon kanssa. Evankelis-luterilaisen kansadkil'kkomme
ulkonaista järjestystä. on kehitettävä olevia oloja vastwlvaan
kansanvaltaiseen suuntaan. Uskonnonopetus on säilytettävl~
maan kaikissa kansa- ja oppikouluissa. Laajennettu uskonvapaus niillekin, jotka eivät hyväksy mitään kristillistä.
uskontunnustusta, on myönnettävä, ei kuitenkaan yleistä
sivoollisyyttä loukkaaville uskonnollisille yhdyskunnille.
5. Veroitus on jäljfJstettävä yleisen astf'ettain kohoavan
tuloveron pohjalle. Henkilöllinen ja vä}illinen veroitus,
paitsi tulliveroitus ylellisyystavaroille, on poistettava, mikäli
ei poistamisesta ole vaaraa kotimaisen työn edistymiselle.
6. Oikeudenkäyttö ja oikeusapu on oleva maksuton.
Korvausta on maksettava viattomasti syytetyille, vangituille
ja tuomituille.
7. Maksuton lääkärin apu ja lääkkeet, synnytysapu ja
hautaus on kaikille annettava. Valtibn ja kunt.ain asiaksi
on terveyden hoito asetettava.
8. Sotilastaakka on väbennettävi~ mahdollisimman pi eneen. Vakinaisen sotaväenoton sijaan on järjestettävä kansanpuolustus.
9. Virkamieskunta on alkujuuria myöten järjestettävä
kansanvaltaiselle pohjalle. Virbmiesten palkka- ynnä muut
edut ovat kansanedu"kunnan mäiirättävät.
1.0. Kaikkien juovuttavain juomAin valmistaminen ja
lIlyyntl on jyrkiisti kiellettävä yleisellä kieltolailla, paitsi
11lItii: mahdollisesti liiäkinnöllisiin ja tAknillisiin tarkoituksiin
tarvitaan . Kaikki kansan siveyskäsitteitä loukkaavat laitokset
ovat ehdottomasti poistettavat.

,
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il.
11. Työaika on saatava 8~tuntisf'>ksi kaikilla tehdasja ammattialoilla, missä eivät epäwrvt'lelliset olosuhteet vaadi

sitä lyhemmäksi. Maalaisoloissa . on ma!\llviljelysWissä kesäaikana työräivä toistaiseksi oleva IO-tuntinen.
12. Kullakin paikkakunnalla on dintarpeisiin riittävä
alin palkka määrättävii. ei vaiu valtion ja kuntain, mutta
yksityistenkin teettämissä töissä.
13. Yötyö on kiellettävä kaikilla aloilla paitsi Sf'llaisilta, joiden teknillioen laatu tekee katkf'amattoman työn
välttämättöm~ksi. Naisilta ja nuorilta työntekijöiltä on yötyö kokonaan kiellp,ttävä.

14.

Täysi vähintäin 40 tuntia kestävä yhtämittainen

sunnuntailf'po on viikossa säiidettävä. tehdas- ja ammatti~
oloissa, mutta 36 tunt.ia maatalouden aloilla..
15. Lapset aUe 14 vuoden ovat kieUeWivät lukukausi60 aikana ka-ikesta ansaitsemistyöstä: Oppilaita ja nuoria
työntekijöitä varten on säädettävä riittäviä suojelusmääräyksiä.
'
16. Naisten työ on kieJlflttävä niiltii aloilt.a, missä se
on hflidän ruumiille,'n vahingollist.a. Raskauden 'a ikana on
työ helpoitt>ttnva tai kokonaan kiellettävä siitä alkaen kuin
ne normaalisen raskaudf>ntilao merkit, .jotka vaikeuttavat
työtä, ilm€'styvät r<lskau?t'.najan loppupuolella, sekä vähin~
6 viikkoa synnytyk~6n Jälkoon .
. 17. 'l'yövät'n suojelusmääräysten tarkkaa noudattamista. valvomaIIn on asetettava riittävä määril sekä mip.s- että
naistflrkastajia ammatin laadun mukaan ja miiärättävä oiille
apulaisia työväestöstä. Suojeluslakien rikkominen on estettävä ankarina rangaistuksilla.
18. Yleisillä varoilla on perustettava ja vuosittain
kannatettava Työvät'n leski-, orpo-, ansiokyvyltömyys- ja
vanhuuseläkekassoja, joihin myöskin työväen tulee pUQlestaslU vuosittftin suorittaa määrätty makso riippuen maksajan
vuositulosta.
19. Työväen vakuutusta koskevat" lait ovat niin laadittavat, että ne f'ivät anna aihetta miplivaltuiselle tulkitsemiSfllle eikä kiertelemiselle, VakuutuslaitokSf'"n hallinnon jäseliet valitsevat vflkuutetut itse. Valmutetuille ja heidän
omaisilleen on myönof'ttävä. täysi vahingon korvaus.
20. Hoidotta jääneille lapsille on valtion ja kunnan toimesta sUfltava täysin tarkoitustaan vastaava hoito ja
kasvatus.
'

Krislillinm tylJvacniiitw.

Maalalsohjelma.
Valtioapu.

1. Valtion ja kuntain nykyään omiswmia tiloja ja
maa-aloja ei saa myydä eikä lahjoittaa.
2. Valtion tulee saattaa asumattomat, viljelyskelpoiset
maa.-alansa v~jeltäviks.i toi mittamalla nii ssä suurempia uhrauksia kysyvät ]'aivaamiset, kuten soiden ja järvien kuivaamiset j. n. e.
3. Valtion ja kulltain omistamia maa-aloia on sopivasti
palstoitettuina luovutettava viljeltäviksi yksityisille tilattomille ja sellaisill e osuuskunnille, joiden jäsen~t itse vitjf':levii.t
maata, joko mää]'äaikaisella tai mieluummin pf>rinnölli"ellä
vuokralla ja sopivasti l'Rjoitetulta metsiinkäyttöoikeudella.
4. Valtion ja kuntain tuleo niilli~ seuduilla, joissa ei
kl'uunun maita löydy, lunastaa suurtiloja, etenkin niitä, jotka
pakollisesti joutuvat myyt.äviksi, ja luovuttAa tilattomille
palstoitettui na joko itseni~isinä. tahi vuokrntiloina.
5. Valti6n ja kuntain tulee avu>!taa. 'y ksityisii~ tal'mokkaita viljeli.iöij;ji. ja sitä varten muodostettuja osuuskuntia, jotka omasta aiotteestaan pyrkivät Sanmflan yksityisten
tai osakeyhtiöiden omistamia maapalstoja itse-näisiksi rikkutiloiksi tahi palstatiloiksi, pitkäaihisia ja helppokol'koisia
kuoletuslainoja myöntämiiHä.
6. Valtio-apua on nnnettava etupäässä pikkuviljelyksen
edistiimistä tnl'koittaville toimenpiteille. SamOin kaikillo
osuustoiminnAn luontoisi lla yrityksille maatnlouden alalla.
7. Metsä"itys-, l!Jat!<ämaljain ja siemenien otto-oikeus,
samoin k~ l astusoikeus on tehtävä maanornistuksesta I'iippumattomaksi.
8. Erittäinkin valtion ja kunhun suoranaisten toimenpiteiden kautta. on maanviljelystä ja sen sivuelinkeinoja kaikilla tarkoituksenmukaisilla keinoilla edistettävä, VArsinkin
siten, että pikk-uvilj eli.iät ja maalaiSl'Rhvas ylimalkafln tulisi
tuntpmaan maanviljplyksen uusimmat tYÖlavat ja saisi välttämättömät ammatti tiedot.
9. 'r ilatonta väe-stöä. on sivistettävä ja tietopuolisesti
kasvarettava, jota varten kaikille on hankittava tilaisuus
saada kouluopetusta .
10. ::\Iaanomisttl<:tn raskauttavat 11loDIloUomat rasitukset, niinl~uin mnfluh..iden ja siltllin tekö.ia kunnossa pito,
lllajatalojf'!n ja kyydity".laitoksen ylläpitäminen y. m. ovat
poistettaval:. ja saatettava!:. valtion hoidettaviksi.
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11. .Järkiperi~jnen metsänhoito yksityistenkin tiloilla
on lainlaa.dintatietä viipymättä toimeenpantava.
12. Sellaiset. säädökset maanmittausasf'tuksissa, jotka
haitta.'l.vat maan ositusta ja palstoitustR. tiJattomille: edullisella
tavalla, ovat poist.ettavat. Osittamisest-a syntyvät suuret
kustannukset olisivat, ainakin suuremmaksi osaksi, suoritettavat valtion varoista.
13. Maanvuokralaki on uusittava. entism enemmiin
vuokraajain etuja silmällii, pitäen, niin että heidän yhteiskunnallinen ja taloudellinen asemansa tulisi paremmin turvatuksi.
Siinä. suhteessa on noudatettava seuraavin. periaatteita:
a) torpparien sekii. kruunun että yksityisten maalla
vero on määrättävä rahassa, eikä heitä saa pII koittaa suorit;..
tamaan koko veroansa päivätöissii vaan korkeintaan ehkä
puolet koko veromiiiiriislä. P oikkeuksen tiL<>tä, tekevät mäkitupalaiset, ja muut vuokralaiset, joiden päivätöissä laskettu
veromiiärä. tekisi ainoastaan muutamia päivätöitä koko
vuodessa;
b) vuokramiehillä. on oikeus saada kaikissa tapauksissa
täysi ja lyhentämiiWn korvaus tilallaan tekemistään parannuksista;
c) laissa on mäitl'ättävii. lyhin vuokra-aika 50 vuodeksi,
erityisissä tapauksissa sallittakoon kuitenkin poikkeuksia,
jotka laki lähemmin määritelkööu;
d) erityinen vuokralautakunla on asetettava joka kuntaan ja on sen välitys vuokrasopimuksia laadittaessa tehtävä
pakoUiseksi;
e) jos vuokran' antaja haluaa uudistaa vuokran, on
edelliseUil vuokramiehellä siihen etuoikeus. Vuokramif's saa
...-uokra-ajan kestäessä luovuttaa oikeutensa vuokralautakunnan hyväksymälle henkilölle. Ne oikeudet kuin yuokramiehelle on myönnetty, tulevat myös hänen leskensä ja
,·intaporillis.tensä osaksi;
.
1) valtion tulee asettaa erityisiä tarkastajia, jotka valvovat vuokralai n noudattamista ja samalla ovat muutenkin
ammattitarkastajia pikkuviljelyksen alalla.

Oma-apu.
Kristillismielisen maalaisrahvnan kokonaisuudessaan tulee liittyä yhteen saman valtiollisen ohjelman ympärille ja
samoihin työkansan järjestöihin, vaikka eri osastoina harki-

4.
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taankin niitä. asioita, jotka kullekin ryhmälle ovat lähei.
fHmpiä.
Yhdistymisen ja jär.iestymisen merkit.y s on siinä, että.
a) saadaan ääni l.. unluville kunua&sa, Jossa on ajettava.
ei ainoastaan taloudellisia vaan muitakin korkeampiin aatteisiin perustuvia. kysymyksiä;
b) voidaan paremmin vilkkaan osuustoiminnan kautta
tukea ja auUaa toi nen toistaan taloudellisessa. kilpailussa
suurtuotannon kanssa;
c) on helpompi hankkia ammattitietojo.;
d) voidaan sytyttävästi ja innOSlavasti vaikuttaa toinen
töiseen ja siten herättää rakkautta ja kunnioitusta kunkin
ammattia ja työtä. kohtaan, etenkin maanviljelystyötä. koh·
taan, jota nykyään pidetään halvempiarv.oisena kuin muita
toimia .

••
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V.

Suomen ' maalaisväestön liiton ohjelma *).
(Hyväksytty edus~ajakokouksissa Seinäjoella lokll.k. 26 ja 27 p:nä sekä.
Lahdessa.. jouluk. 10.-.:-.12' p:ntl. HlO6. - Lahden kokouksen hyväksymäin
ponsien sananmuotoa sai iiittohallinto toimekseen eräissä Kohden" selventää; tähän ovat. ponnet otetut kokouk"en hyväksym:tssä muodossa).

Maalaisohjelma.
Manttaalirasitukset.
a) Kaikki tientekorasitus on siirrettävä manttaalilta
yleisesti kaikkien veroa rnaksavien kansalaisten suoritettavaksi.
b) Valtion on otettava kyytilaitos huostaansa ja järjestettävä se itsensä kannattavaksi.
c) Vankien kuletus on myöskin valtion otettava huostaansa.

Verolcysymys . .
a) ettii. maavero poistetaan ja sijaan asetet.aan yleinen
asteettain nouseva tulo- ja perintövero ja sitä täydentävä.
omaisuusvero;
b) että varatt-omia kansanluokkia enimmän rasittavat,
välttiimättömille tarveaineilIe määrätyt tullit ovat mikäli
mahdollista alennettavat.
*) Tälli:l. lii~ol1a e i ole mit..ään yhteyttä sen Oulaisissa. toukok.
1 p:nä 1900 perustetun Maalaisliiton kanssa, jonka ohjelma oli otettu
viime elokuussa j ulai~t.uun vihkosccn. Kun t.ämä. uusi Maalaisväestön
liitto on saanut alkuusa n. s. "perustuslailliselta" taholta, niinkuin
sen yleisen ohjelman "Laillisuuskysymys" ni",isf'stä kohdasta näkyykin, on tätä uutta liittoa, vMrinkäsityston välttiimisoksi, sanottu myös.
~ per ustuslailli.seksi maalaisliitoksi"'.
Stwmal. PuQl. kamlia.

•'Maa{ain'ilt8tlJn

liitto.
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Tilattomille on hankittava maata seuraavia periaatteita
silmällä pitMn:
a) J akamalla palst;atiloiksi kruunun metsämaita, joita
siinä. tarkoituksessa on oston kautta lis:\ttävä, samoin jakamal la. etupäässä viljelyskelpoisia suomaita, sotilas- y. m.
sopivia virkataloja sekä tarkotusta varten valtiolJe ostettuja
maatiloja; ja tämän lisäksi tulee valtion laittaa viljelyskunwon palstatiloina annettavaksi aijotut vaikeasti viljeltävät
vilj elemätWmät maat, sekä myöntämällä valtiolainoja:
l:ksi kunnille, jotka aikovat hankkia maata kunnan
omaksi tilattomille jaettavaksi, ja 2:ksi tilattomien osuuskunnille, jotka aikovat ostaa maatiloja jäsentensä kesken
palstoitetta vaksi.
b) Näiden palstatilojen viljelijöilla on myönnettävä
perinnöllinen omistus- tahi vUQkraoikeus ja metsänkäytW
supivasti rajoitettava;
c) maan hankkimista varten tilattomille on pernstettava
erityinen järjestö;
d) tilojen palstoittamisesta syntyneet kustan.nukset on
kokonaan suoritettava valtionva~"Oista;
e) maan erottaminen, osittaminen, tilojen hUlldattaminen y. m. on tehtävä mutkattomnksi.

Torpparien aseman parantaminen.
'l'orpparien aseman parantamiseksi on hallinto'-oikeus
kaikkiin torppalajeihin nähden uudestaan laadittava,. ja peri:p.pohjaisE'sti muutettava ajan ja torpparien elinehtojen \:aatimusten mukaiseksi, huomioon ottamal la seuraavia l>el:iaat.t-e.ita:
1) Kuntain _on paikkakunnan olosuhteiden mukaan jaettava kunta sopiviin piireihin .johon paikkakuoual1isot -asianomaiset valitsevat vllokralautakunnan siten, että vuokraajat
valitsevat kaksi ja maanomistajat kaksi jä.s6Jltäja nämä aitte
kutsuvat puolueettoman puheenjohtajan. .
2) Vuokralautakunnan tehtäviin kunluu :
~.
a) toimittaa vuokratilalla tulo- ja lähtö- ·sekä. uudistuskatselmukset, tarkastaa maanomistajan ja vuokraIljan itsensä
laatima vuokra.'1opimus ja näht,y ään sen la.inm ukai~esti laarutuksi eikä liiallisia rasituksia sisä1täviiksi antaa byväksyruisellään sille lnin.valwistukstln.
.
b) Uudistuskatselmuksessa, uudistetussa vuokrasopi-
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muksessa, kuin myöskin muut syntyneet riitaisuudet maauomistajan ja vuokraajan välillä ratkaiskoon vuokralautakuuta
kuulemalla molempia riitapuolia ja tarkasti noudattaen voimassa olevaa lakia.
c) Vuokralautakunnan on samalla valvottava, että molemmin puolisesti täytetään velvollisuudet yleisen maanvuokralain ja vuokrasopimuksen suhteen.
d) Vuokralautakunnan päätös pidettäköön samalla
sovinto-oikeuden päätöksenä, josta ei enää voi vedota ylempiin oikeuksiin.
,
3) Vuokrasopimus on annettava vuokraajalle perinnö!lisellä. vuokraoikeudellaja teht.ävä. määräajalla. vähintäin 25:ksi
vuodeksi.
a) Vuokramaksu on määrättävä rahassa. Kuitenkin
olkoon oikeus vuokraajalla ja maanomistajalle. keskenään
suostumalla muuttaa se luonnossa suoritettavaksi.
b) Vuokramaksun suuruus määrättäköön sen tuloperusteen mukaan, joka arvioidaan vuokratilalla olevan kohtuul.
lista viljelystapaa käytettäessä.
4) Vuokraajalla olkoon täysi käyttöoikeus maanviljelys.
tuotteisnn nähden sekä. metsään seuraavan kohdan mukaan.
5) Liitto vaatii että. missä. olosuhteet sen sallivat on
vuokraajalte lohkaistava erikoinen metsäpalstå, josta hän voi
sitä M:Qhtuullisesti käyttämällä saada tarpeensa tyydytetyksi.
Mutta jos vuokraaja' erikoista-säästäväisyyttä.käytiämällä voi
säästää tukkipuita palstallaan, voipi isäntä ne oman metsänsä yhteydessä myydä vuokraajan suostumuksella, joista
vuokrasopimukseen tältä; varalta sovittu määräosa hinnasta
lankeaa vuokraajalle.
6) Vuokraoikeuden siirtäminen muillekin kuin lähimmälle sukulaiselle olkoon sallittu, kuitenkin niin, että maan
omistajalla on etuoikeus lunastaa vuokrasopimus itselleen
vuokralautakunnan arvioimaa korvausta vastaan.
7) Jos vuokrasopimus jostain erityisistä. syistä vuok·
raajan vaatimuksesta purkaantuu olkoon maanomistajalla
oikeus lunastaa vuokrasopimus puolella vuokralautakunnan
arvioimalla korvauksella, mutt~ päinvastaisessa tapauksessa
olkoon maanomistaja velvoitettu suorittamaan koko kor·
vauksen.
8) Poishää.töä älköön sallittako missään ?tpauksessa
ilman vuokralautakunnan . suostumusta, jolloin lsannän on
vuokraajalle maksettava korvaukseksi vuokra tilan täydellisen
tuotantoarvon mukaan.
9) Yksityisten torppareille on hankittava tilaisuus vaI-

tion välityksellä saada kiintonainen omistusoikeus vuokra,.
tilaansa, valtiolle suoritettavaa kuoletusmaksua vastaan.
10) Mäkitupalaisten asemaa paranne-tt.aessa on noudatettava samoja periaatteita kuin edellä esitetyssä on sanottu
torpparien aseman parantamisesta.
Kruununmaiden asukasten aseman parantamisen suhteen vaatii liitto että :
1) Kruununmetsän vartijoiden virkatalot ovat lakkautettavat.
2) Kruununpuustellit ovat jaettavat palstatiloiksi ja
annettavat viljeltäviksi perinnöllisellä omistusoikeudeila tilattomille ja torppareille.
3) Entiset kruunun uutistaiot ja torpat ovat muodostettavat peri.ntötiloiksi samojen periaatteiden mukaan kuin
laki perinnöksi saamisesta määrää, kuitenkin sillä rajoituksella, että tukkipuiksi kelpaavat puut ovat enllen määrättyyn
mittaan saakka myyt.'lvät valtion toimesta ja näistä rahoista.
muodostett.ava rahasto etupäässä kruunun vjljelyskplpoisten
maiden asuttamiseksi ja uuti~yiljelysyritysten avusurmiseksi
sekä, jos rahasto riittää, yleensä maan hankkimiseksi tilattomalle väestölle.

Pienviljelijäin aineellisen toimeentulon kohottamiseksi on:
,n

a) alempi maanviljelys- ja karjanhoito-opetus uudelleen
järjestettävä ja suunnattava hyädyttämii.'in enenlmän kuin
tähän asti pikku viljelijöitä aSAttamalla kiertäviä opettajia,
toimeenpunemalla lyhyitä talvikursseja ja perustamalla kiertokouluja maatalouden aIkeissa;
b) valtion avustettftva pikkuviljelystä kehoituspalkintojen antamisella pienviljelijöille heidän omilla tiloillaan
toimitettRvista viljelystöist.ä.; samoin palkittava kokonaisia
viljelyksiä;
c) valtion annettava apunsa pienviljelijäin kesken syntyneille osuustoimintayrityksille sekä edf\lIeen tehokk:lammin
avustettava osuuskassoja; korkokanta on saatava aleunetuksi
osuuskassojen keskuslainarahastossa ja osuuskassojen lainaehdot väljennettävät.

Maanviljelyksen kehittäminen.
On toimittava y leensä. maanviljelyksen kehittämiseksi
ja maanviljelijäin ~a loudellisen tilan parantamiseksi samoja
näkökohtia sil mällä pitiien kuin pikkuviljelyksessä, ja on
tässä suhtef'ssa erityisesti:
a) luottolaitol-lsia niin hyvin peruspäiiomaa kuin liiketar peita varten maanvilj elijöiden varalle aikaansaatav(\.;
b) maanviljf'lys- ja talousseurojen käytettävissä olevat
määrärahat maanYiljelyksen ja karjanhoidon sekä kalastuselinkeinon edistämiseksi ynnä metsänhoidon ja puutarhahoidon ja bevoshoidon parantamiseksi tuntuvissa määrin
kohotettavat ;
c) valtion niin suoranaisesti kuin t.alous- ja maanviljelysseurojen kautta tehokkaasti avustettava viljeltäväin soitten
ja vpsiperäisten maitten kuivHamista. ja jokien ped<,kaamista,
tehden lainansaannin yksinkertaiseksi ja suorittamalla tutki·
muksesta ja kuivauksesta johtuvat ennakkomaksut.
d) Laki vesiperäisten maiden kuivaamisesta on muutettava.
Yleinen ohjelma:

Laillisuuskysymys.

••

Liitto lausuu julki vakaumuksenaan:
että Suomen kanSI"1D oikeudentunnon säilyttämisen ja
siihen perustuyan kansallisf\o itsf"n1lisyyden luji mpana tukena
sekä rauhalliSf'n uudistustyön edellytyksenä on tarkka lHiHisuuden ja järkäht.ämättömiin oikeusjärjestön noudattaminf'n,
ja ettei kenelläkään valtion vil'kamiehellä enempää. kuin
yksityisellä kansll.laisp.lla tai kansalaisryhmäll ä ole oikeu tta
millään selityksillä taikka hyvien tarkoi tusperien nimessä
poiketa sen määräyksistä ja syrjäyttää. sitä, josta johtuu:
a) että 'liitto isänmanlliseksi velvollisuudekseell katsoo
knnsamme oi keudentunnoll puhdistamisen, kohottamisen ja
juulTuttmnisen;
b) että liitto kaikella tarmolla työskentelee laillisuuden
ja oil-leudfm voimann saattami seksi ynnä Suomen J.\ansa!lisen
its6näisyydf'1l turvaamiseksi;
c) ainoastaan ne voivat liittyä liittoon ja yhteistoimin.
taan sen kMssa, jotka noudu.ttavat näitä siveellisyyden ja
oikeuden periaatteita.
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Eduskunnan vallan laajentaminen.
Eduskunnan oikeutta on laajennettava niin, että se saa
ottaa osaa valtion kulunki·arvion, tuUiverojen ja vakinaisten
valtiovarain määräämiseen sekä päättää niistä perusteis.ta ,
joiden mukaan valtion tuloatuottavaa omaisuutt!l- on hoidettava sekä että hallitus on edesvastuunalainen maan eduskunnalle ei vaan oikeudellisesti, vaan myöskin siveellisesti.

Vaivaishoitoasetus
on muutettava ja vaivaishoito järjestAttävä. eri paikkakuntiin
nähden suhteellisesti tasaisemmilla kustannuksilla kuin nykyään sekä. vanhuudt'n ja työkyvyttömyyden vakuutus on
mitä pikemmin aikaansaatava.

Kunnalli3cuetuksen uudistaminen.
Voimassa oleva kllnnallisasetus on uusittava siten
1) että kunnallisissa vaaleissa ja äänestyksissä on oleva
jokaisella. 21 vuotta täyttäneellä kunnan jäsenellä olkoon
mies tai nainen, naimisissa oleva tai naimaton, yhtäläinen ja
yleinen äänioikpus, sekä vaali kelpoisuus kunnan luottamustoimiin ja virkoihin, kuitenkin huomioonottamalla ne rajoitukset mitä valtiollisen äänioikeuden rnääräämisessä. on
noudatettu sekä mitä 4 kohdassa sanotaan.
2) Jokaiseen kuntaan maalla on mikäli mahdollista
asetettava kunnan valtuusto.
3) Alin ja verotettava tulo, joka kunnallistaksoituksessa
on oleva yhden veroäyrin perusteena, on laissa määrättävä.
4) Sillä joka toditltetun varattomuuden tähden ei suorita. kunnallisveroja ja joka on jättänyt kunnallisveronsa
suorittamatta älköön alko valtaa ääOf'stää kysymyksissä,
jotka välillisesti tai välittömästi voivat tuottaa kunnalle
uusia menoja.
5) Kunnan valtuusoolla on oikeus määrätä kunnan
jäseniltä verotuksen kautta kunnan tarpeisiin otettavaksi
varoja korkeintaan laissa siiädetty prosenttimäärä, esim. 2 %
veronmaksajain verotuksenalaisesta tulosta.
Kun asteettain nouseva kunnallisverojärjestelmä voimaan pannaan, on tämä prosenttimäärä suurempiin tuloihin
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nähden

nähden.

asetettava

korkeammalle ' kuin alempiin tuloihin

6) Jos edellisessä kohdassa mainitulla tavalla ei harkita saatavan riittävästi varoja kunnaUism"enojen suorittamiseksi, on kysymys lisävf"J'ojen maksamisesta ratkaistava.

lisätyssä valtuustossa. Tämän muodostavat varsinaiset vaItuuswiehet ynnä yhtä monta sitä varten valittua lisävaltuus-

mip.stä.

Viimeksi mainittujen vaaliin, jossa jokaisella äänes-

täjällä on yhtäläinen äänimäärä, on oikeutettu osaa ottamaan

jokainen kunnallisveroa maksava kunnan jäsen ynnä hänen
kanssaan yhteisessä taloudessa elävä aviopuoliso.

Ehdotus lisäw>rojen kantamisesta katsotaan hyväksy-

tyksi ainoastaan, kun sitä
tossa puolustaa.

2/S

enemmistö lisätyssä valtuus-

Virkamieskysymys.
Virkamiesten palkat on saatava kansan eduskunnan
määrättäväksi ja sen järjestettävä siten, että
korkeapalkkaisten virkamiesten palkat ovat alennettavat ja virkatehtävät niin järjestettävät, että kullakin on
paikkaansa vastaavat velvoUisuRdet sekä tarpeettomat virkamiehet poistettavat.
Kaikki valtion veroista maksettavat eläkkeet ja lahjapalkkiot ovat lakkautettavat ja sen sijaan otettava käytäntöön
yleinen vanhu.us- ja sairusvakuutus.
Koulu kt}8'lPYs.
a) On järjestettävä alempia kunnallisia kansakouluja.
alkeisopetusta varten ja säädettävä. alempaa. opetusta koskeva
yleinen oppiveh'ollisuus. Kunnalle on varattava tätä tarkoitusta varten riittävä val~ion avustus. Alempi kansan opetus
maalla on järjestettävä elimelliseen yhteyteen ja saman johdon alle pohjakoulun kanssa.
b) Säilyttämällä kansakoululaitokselle nykyinen kunnallinen luonne on valtion kannatus järjestettävä siten, että
uusien koulujen perustaminen ja entisten ylläpito ei tule
rasittamaan liiaksi kuntia.
c) On säädettävä. ylempiä kansakouluja koskeva oppivelvollisuus ensin alueellinen sittemmin yleinen sekä kansakoulut pohjakouluiksi.
.
d) Kansakoulun opetussuunnih>.lma on otettava tarkan
pohdinnan alaiseksi sekä muodostettava siihen suuntaan että
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kansalaiskunt.oa kas;attaville aineille annetaan niissä. laajempi
sija kuin nykyään sekä käytännöllisyyden vaatimuksille tar·
peellista tilaa yksipuolisen älyllisen kehit.yksen vastapainoksi.
e) Opet.us on oleva maksuton sekä alemmissa et.tä
y lemmissä kansakouluissa sekä varattomien oppilasten koulun·
käynnin avustus on saatettava ni in tehokkaaksi ettei kenen·
.kään varat.tomuuden tähden t.arvitse jäädä koulusta pois.
fJ Jat.kokurssien ohjelma on järjestettävä kansalaiskunnon ja käytännöllisyyden kehitystä silmälläpitäen sekä.
valtion kanuatuksen avulla whtävä Jatkokurssit vakinaisiksi.
g) Valtion on avustettava riittävästi kansanopistoja.
k) Valtion on avustettava maaseudulla tärkeimpiin
liikekeskustoihin perustettuja tai vasta perustetta via alkf'iskouluja se~ä alkeiskoulujen kurssit niin järjestettävä, että
niiden suorittan ~t voivat antautua käytännöllisen elämän
eri aloiUe.
i) Kaikki uudistukset koulualaIla sekä toiminnan ett1i
hengen suhteen ovat kehitettävät. kansanvaltaisiksi, siten ettil
kouluylihallitus laajennetaan aSAttamalla siihen opettajist.on
ja johtokuntien valitsf'mia jäseniä ja että opettajille taataan
vaikutus koul ua periaatteellisf'sti koskevain kysymysten ratkaisuun sekä koululain säädäntö koko laajuudessaan tulee
hallitsijan ja kansIIneduskunnan yhteiseksi tehtäväksi.

Kirkko ja valtio.
Suomen maalaisväestön liitto lausuu vakaumuksenaan,
että kehit.ys on tullut siihen, jolloin kysymys kirkon ja valtion erosta on otettava tarkan harkinnan alaiseksi.
Koska kirkon ja valtion eroa ei voida vielä ensi tilassa
ratkaista, niin on täydellinen uskonnon vapaus ja oikeus
siviihavioliiton solmimiseen kansalaisille lain säädännön
kautta myönnettävä.
Samoin myös tässä tapauksessa on papiston palkkaus
mitä pikemmin uudestaan jäsjestettävä, jossa on huomioon
otettava :
a) että virkataiot ovat palkkaetuina lakkautettavat. ja
b) palkat tasoitettavatja suoritettavat kohtuullisena rahapalkkana.
Keisarill i!'! ct pitiijät on lakkautettava sekä papiston ja
muiden kirkollisten virkamiesLen valitseminen on tehtävil
seurakunnalliseksi asiaksi.
Uskonnon opetus kouluissa on säilytettävä ja tulee sen
tapahtua raamatullisella pohjalla.
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Liit.to tahtoo kaikeoJla tarmolla toimia täydellisen kieltolain aikaansaamiseksi sekä vaatii, et~ hallitus ryhtyy toimiin,
eUä täydpllinen kieltolakiehdotus voitaisiin esittää. jo f\Dsi
eduskuotakokoukselle.

Kielikysymys
a) Suomenkieli on olpva pääkielcIiä ja suomenkielinen
sivistys vallitsevana tässä maassa.
b) Virkakf'lpoisuutiehtoihin ei saa kuulua ruotsinkielen
taito muissa kuin ruotsinkieliSissä seuduissa ja niissä keskusvirastoissa, joiden alufWseen kuuluu ruotsinkielisiäkin kuntia.
c) Suomen virastojen virallisena kesku!lt.elupöytäkirjaja kirjeenvaihtokielenä on oleva suomenkieli. Ruotsinkieliswu st'o utujen asukkaalla olkoon oikeus saada keskusvirastoista asiapap('rit omalla kielellä.
d) Yliopistojen ja korkeakoulujen vira.llinen kieli on
suornf'nkieli ja kaikki niiden vakiDfllset, opettajat ovat velvoitettavat lUf'"nnoimaan suomenkielellä.
e) Ruotsinkielisiä kouluja suomenkielisillä seuduilla
ei saa. valtionvaroilla kannattaa.
Työväenkysymys.

'l'lövä6n as,iassa tulee liitto kannattamaan kaikkia työväen Oikeutettuj a vaat;muksia, kutRn esim, työpäivän lyhannystä, huomioon ottamalla työajan oikeata käyttämistä, työväen suojeluslainsiiädännön ja työvä!,n vakuutuksen j. n. e.
kehittämistä, ruin että työväen taloudellinen ja oikeudellinen
asema tulee turvatuksi.

Puuliikkeiden maan- ja vesiväylien omistus.
Kun valtion ja kunnan toiminnan kautta koetetaan SaAda.
itsenäistp.n maanviljelijöiden luk umäärää ja hyvinvointia mahdollisimman SUUI"{lssa määrässä lisääntymään on ryhdyttävä
tpllOkkai~iin toimenpiwisiin, jotka estävät kylliksi ankarilla
lakisiiiidöksillä vastaisuudessa itsenäisten maatil0.len, kruunun
uudif;.talojen ia vesi väylien joutumasta tukkiyhtiöiden ja keinottelijain käsiin.
a) Tukkiyhtiöiden maatilat ovat otettavat erityisen tarkastuksen alaisiksi ja määrättävä, että tilat järkiperäisesti
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hoidetaan ja missä ei niin tapahdu, on valtiolla oikeus pakkoluovutuksella ne ostaa, jonka kautta voidann parantaa
tilattoman väestön asemaa.
b) Metsälaki on mitä pikimmin otettava tarkastuksen
alaiseksi.
c) Valtion on lunastettava koski- ja joki väylät yleisillä
puideokuletuspaikoilla.
Naisasia.

Maalaisväestön liitto tahtoo lainslllidännön ka!ltta aset;.taa naidu n ja, naimattoman naisen tii.ydellisoon tasa-arvoon
miehen kanssa, siten että.
1) voimassa olevat virkakelpoisuutta koskevat 'erinäiset lakisäädökset muutetaan siten, ettei naisen sukupuoli
ole virkanimityksille esteenä, vaan taito, ansio, kokemus ja
koetl:'ltu . kansalaiskunto perustuslain mukaisesti tulevat ainoiksi perusteiksi virkanimityks ille, sekä että naiselle on maksettava sama palkka samasta työstä kuin miehellekin.
2) Aviopuolisojen oikeussuhteet ovatjärjestettävat tasapuolisuuden periaatteen muk,tan.
0.) Vaimo on va pautettava miehensä edusmiehyyden
alaisuudesta ja siviiLiLnki sen johdosta erinäisissä kohdissa
korjattava.
b) Kumpainenkin aviopuoliso siiilyttäköön omistus- ja
hallinto-oikeuden siihon omaisuuteen, jonka hän t.uo pesään.
Siveellisyysasia.

1) Avioliiton ulkopuolella synt.yoeiden lapsien oikeustila on paranneMava siten että
a,) isyyden etsiminen helpotetaan
b) isän elatus- ja kasvatusvelvollisuudet kovennetaan;
tässä olkoon määräävänä i::.än varallisuus ja yhteiskwmallinen
asema
e) pel"intöoikeus sekä isän että äidin jälkeen myönnetään .
2) Hallinnollisella asetuksella laillistettu ohjesääntöinen
haureuslaitos 00 lakkautettava.
3) Voimassa olflvan rikoslain 20 luvun 7 § on muutettava siten, että. tytön laillinen suojelusikä, joka nyt on 12
vuotta, korotetaan 15 vuoteen, s. o. että. siveellisyysrikos,
joka harjoitetaan 15 vuotta . nuorempaa tyttöä kohtaan, on
yleisen syyttäjän aIotteosta kallteeseen So.o.tt1t.taVR.

BO

MUl,Ilaiwlte8U1n liitto.

Saman suojeluslain alaiseksi on myöskin saatettava 15
v. nuorempi poika. Rikoslaki on lUuutettava niin että. edesvastuu siveellisyysrikoksesta on yhtäläinen sukupuoleen katsomatta.
.
4) Varieteenäytännöt ovat lakkautettavat ja sakon uhalla
kiellettävät.

Kalastusasetus.
Kalastusasetus 23 p:ltä heinäk. 1902 on otettava tal"kastuksen ruaisf'ksi ja tehtävä se paikallisia oloja silmäilä
pitä~n käytännöllisen elämän kanssa sopusointuun, ja kalaatusoikalla saatava yleiseksi.

Metstistysasetus.
Huomioon ottamalla ne epäkohdat ja puutteellisuudet,
jotka voimassa olevassa m etsästysasptu kses~a ovat sotlleet
olevia oloja ja kan."IRn oikeuskä!>itteitä vastaan, on sanottu
asetus muutettava seuraavia ppriaatteita silmällä pitäen.
1) Met,sästysoikeus niin hyvin yksityisten kuin kruunun metsissä ja muilla yhteisillä metsämailla ja vesi"töissä
olkoon kaikilte Suomen kansalaisilte luvallinen, luvallisetla
metsästysajalla kumminkin sillä rajoituksella että kaupunkilaisten ki ellf'tään ilman asianomaisten lupaa metsästämästä
yksityisten tiluksilla niihin luettuna myöskin vesistö, on eri
osissa maata eroitettava n. s. kansallispuistoja, joissa olkoon
kaikki mE'tsästys korkeimman rangaistuksen uhalla kielletty.
2) Hirven metsastysoikf'us muutettakoon mitä. pikemmin hallinnollista tifltä niin, että kaikilla maanomistajilla on
omilla tiluksillaan pinta-alasta huolimatta oikeus metsästää
hirviä lokakuun 1 p:stä lukien saman kuun 30 pllivän iltaan
asti ja tflbköön Suomen maalaisväestön liiton keskushallinto
tästä erityisen anomuksen hallitukselle,
3) YleinAn rauhoitusaika metsälintujen ja jänisten suhtef'n ulotettakoon helmi.kuun 15:sta päiviistä syyskuun 15
päivään aamusta alkain iltaan saakka ilman poikkeuksia
koirasten ja naarastf\n suhteen.
4) Ansoilla, satimilla ja loukuilla metsänriistan pyy tamIDen olkoon luvallinen Lapin ja Kajaanin kihlakunnissa
Oulun lääniä rauhoitusajan lopusta alkuun asti.
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. 5) Ajokoiran käyttäminen asutuilla seuduilla ja yksitYIsten metsissä olkoon ilman tilanomistajan erityistä lupaa
sakon uhalla kielletty.
6) Sunnuntaimetsästys olkoon niinikään sakon uhalla.
kielletty.
7) Kaikenlaisten met!läriistalle vahingollisten haaska.- ja
haukkalintujen sekä. muitten petoeläimien tappamisf'csta
maksakoon hallinto siksi korkeat tapporahat että niitä kannattaa hävittää.
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